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ـــذاءإهــــــ  

 

 ة فرؼملاو ملؼلا باوبأ انل تحتفي تلا ةمؼشلا ىلإ اذه انملػ يذهن

 انتوذلو دوجولا يف ناسنإ زػأ ىلأضاءت طريمنا إليهما وإو

 يف لكمن ام زػأ ىلإ كيفرلا بلـملاو ننوحلا رذصلا لىإ ،ةايحلا يف

 يسؼىي لذا نإلنساا لى. ، وإةبيبحلا مألا ةيفولاة رهالطا ةبيبحلا اينذلا

 ما بكل جانبنا لىإف لولوواتوجيهنا و تؼليمناو تربيتنا لىإ اذجاه

 ا.خير  هللا هاجز دودلوا لطيبا لغاليا لذالوا تيأو

حياتهم.  في بالتوفيك لهم تمنياتي مغ بينهم كبرنا لذينا ننااخوإ لىوإ

 غميجىسنأ أن نود براـلألاو لهألا لك لىإ اذه انلمػ يذها امك

 يف انومفار نيذلا بألحباؼمل وافي الء المزلا لك ىلإو ءاـذلصألا

 .سيرالذاا نرامشو
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 شكز وػزفاى

 

نحمد ونشكر هللا لقدٌر عز وجل على توفٌقنا إلتمام هذه المذكرة ونثنً 

ونصلً على نبٌنا الكرٌم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم خاتم األنبٌاء 

رف والمرسلٌن، وعرفانا منً أتقدم بجزٌل الشكر إلى أستاذي المش

الدكتور ٌحً عبد الحمٌد لموافقته على اإلشراف على هذه المذكرة الذي 

لم ٌبخل علً بجهد ومن وقته، حٌث كان له الفضل فً إعطائً 

القدٌر وجازاه  واالحترامللمعلومات المفٌدة وتوجٌهً، فله جزٌل الشكر 

 هللا خٌرا 

أن أشكر كما أقدم الشكر الخاص ألعضاء لجنة المناقشة، كما ال ٌفوتنً 

الوالدٌن الكرٌمٌن، وجمٌع عمال كلٌة الحقوق بمستغانم، كما أشكر وأزف 

وكل من دعمنً وساعدنً فً إنجاز هذه  تحٌاتً إلى زمالئً فً العمل،

 المذكرة.
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 قائمة المختصرات

 

 

 ج.ر = جرٌدة رسمٌة. -

 ط = طبعة. -

 ج = جزء. -

 ص  = صفحة -

 دنٌة اإلدارٌة ق.إ.م.د .إ = قانون اإلجراءات الم -
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ةــــــــــــــمقدم  
 



 مقدمة:
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نسانية منذ القدم حيث كانت  إن تنقل اإلنسان من مكان إلى آخر تعتبر ظاىرة طبيعية وا 
إلى مناطق تتوفر فييا  نبالمياجرو ورغباتو في التنقل واليجرة وأحيانا ما يتنقل ما يسمى 

إلى  التنقلحيان يجدد نفسو مضطرا إلى ظروف العيش الكريم وفرص الشغل، وفي أغمب األ
مكان آخر لمبحث عن مكان جديد وظروف جديدة، فميذا يعتبر اإلنسان كائن متحرك عميو 

يسمى بتحديد  التنقل والتحرك إلى أكثر من مكان حسب رغباتو المختمفة، حينيا نتج عن ىذا ما
يم ووضع رخص لمدخول الحدود لغرض التقيد عمى حركة األفراد، وذلك بفرض حدود كل إقم

 .والولوج إلييا والدخول إلى كل مكان يرغبو

فإن ومع تطور الحضارات ومرور الزمن وجب عمى اإلنسان التنقل والتحرك إلى المكان 
الذي لم يكن أصمو أي الذي لم يولد فيو حيث ومع انتشار األنشطة التجارية واالقتصادية وجب 

في إطار حماية الحقوق والحريات المتعمقة باإلنسان من  عمى المجتمع الدولي، حماية ىذه الفئة
ظيرت في تمك النصوص مثل ميثاق  خالل تمك المواثيق واإلعالنات الدولية، حيث أول ما

بيذه الحقوق والحريات ترقى  االعترافاألمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كون أن 
ة ومن بين تمك الحقوق المعترف بيا حرية التنقل إلى بناء مجتمع أساسو الحرية والديمقراطي

نظرة المجتمع الدولي القائم عمى الجانب اإلنساني دون  االعترافواإلقامة حيث كان ىذا 
الجانب القومي والعرفي ، وضرورة تمتع الشخص األجنبي بالشخصية القانونية وحمايتو في أي 

 القانون. مكان يوجد فيو وال يجوز تقييد حرياتو إال في حدود

وحماية حقوق  واحتراملذلك فإن الجزائر عمى غرار الدول العالمية التي تسعى إلى ترقية 
إلييا  النضماميااإلنسان من خالل كل المواثيق والمعاىدات الدولية التي صادقت عميو ونتيجة 

يمزميا والواجبات وال يجوز مخالفة قواعدىا ونصوصيا، كما  االلتزاماتكل  احتراميفرض عمييا 
يتماشى مع القواعد والنصوص لتمك المواثيق والمعاىدات  أن تكيف وتالئم قوانينيا الداخمية وما

  .الدولية في إطار ما يعرف بمبدأ المعاممة بالمثل
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لذا فإنو وبسبب الظروف الراىنة وكون الجزائر نقطة عبور بين دول إفريقيا وأوربا الغربية، فقد 
ة بخصوص تواجد األجنبي في وضع غير قانوني، مما يفرض ظيرت عدة إشكاالت قانوني

سمطة الدولة في إنياء اإلقامة لألجنبي ولو كانت شرعية ، ليذا قد تستعمل سمطات الدولة في 
 فرضيا إجراء الطرد واإلبعاد لما ليا من سيادة عمى إقميميا وىذا إعترافا من القانون الدولي.

لمموضوع من عدة مجاالت عمى سبيل المثال نذكر  من خالل ما سبق تظير أىمية الدراسة
 منيا 

. كيف وفق المشرع الجزائري من خالل إعداد قوانين تخص وجود األجنبي وكيف تعامل مع 1
 اإلشكاالت التي تخص تواجده في التراب الوطني .

 التنقل األجنبي من جانب الحركة واإلقامة، ضبطية. تبيان الوضعية القانونية التي تنظم 2
 .والتزاماتيترتب عنيم من حقوق  والتشغيل وكل ما

كل دول العالم من ىيئات ومنظمات دولية، ويعتبر حق من حقوق  باىتمام. الموضوع يحظى 3
 .وحمايتيا من كل الجوانب احتراميااإلنسان التي تسعى كل دول العالم العمل عمى 

 وترجع دراستنا ليذا الموضوع لألسباب التالية  

 وكونه يؼتبر حذيث ال شخصي للموضوع الذي هو محل موضوع التخصص المهني الميول ال

 االلتصاديةسيما في ظل التطورات الحاصلة ػلى الصؼيذ الذولي في مختلف المجاالت منها 

 والسياسية والتاريخية التي تفرض التؼامل وإلامة الؼاللات بين الذول .

 الحاالت، لبؼض تؼرضه حالة في األجنبي ايواجهه التي المانونية اإلشكاليات أهم براز  إ 

 .منها ابؼاده و طرده أو الذولة إلليم حذود ػبر دخوله مثل    

            
 

 :أىميا لعل الصعوبات من يخموا ال الموضوع ىذا شك ال ومما
 القواعد التي من الكثير غير قد الجديد القانون أن وخاصة الموضوع لحداثة مراجع نظراال قمة 

 .من اإلقميم األجانب بعادا  و  بطرد المتعمقة خاصة القديم، القانون في بيا معمولة كانت
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 الحصول عمى المراجع خاصة في ظل الوضعية الصحية التي سادت العالم كمو  صعوبة
وما نتج عنيا من إجراءات الحجر وغمق جميع المرافق  covid 19والمتمثمة في جائحة 
 .والجامعات والمكتبات

 :التالية اإلشكالية نطرح ذكره سبق ما خالل ومن
  الحاصلة راتالتطو مسايرة ما مذى و لألجانب، المانوني الوضغ ئرياالجز المشرع ػالج كيف

في الحفاظ ػلى األمن والنظام الؼام مغ  بين سلطة الذولة ومتزن متكامل لانوني نظام خلك خالل من

 ؟حموق اإلنسان ػامة  واحتراممراػاة الحفاظ ػلى حماية 

 

 نظميا التي القانونية القواعد تحميل ألجل ،التحميمي المنيج عمى اعتمدنا الموضوع ولدراسة ىذا
 المنيج عمى عتمدناا وكذا ،التراب الوطني من األجانب وخروج دخول لحالة الجزائري المشرع

 .بالموضوع المتعمقة والتعاريف الجوانب مختمف عرض ألجل الوصفي،
 ،فصمين إلى البحث ىذا قسمنا أعاله، المطروحة اإلشكالية عمى اإلجابة أجل ومن
األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في التراب  :إلى األول الفصل في تطرقنا حيث

 ،11-08الوطني عمى ضوء قانون 
إلقامة وتشغيل األجنبي في الجزائر عمى  النظم القانونية   :فيو تناولنا الثاني فصلال وفي

 .11-08ضوء قانون 
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 فصل تمييدي
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  تمهيد:
إن التعريف القانوني لألجنبي يختمف من منظور التعريف الخاص بالفقياء وصوال إلى التعريف 

د أن الفقياء إختالفا في إيجاد تعريف قانونيا القانوني من طرف المشرع الجزائري، حيث نج
 .لألجنبي منيا

 1الشخص الموجود في أراضي دولة ال يحمل جنسيتيا " ىو " عرف جانب من الفقو بأنو 
  األجنبي في الدولة ىو من ال يتمتع بالصفة الوطنية وبصفة أخرى ىو  "كما عرفو رأي آخر

" لجنسية الوطنيةكل من ال يحمل جنسيتيا وفقا لألحكام قانون ا
2  

  تعريف األجنبي من طرف المشرع الجزائري من خالل المادة الثالثة من القانون كما يظير
م  " يعتبر  2008يونيو  25الموافق لـــ  1429جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  08-11

 3أجنبيا كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي ال يحمل أي جنسية "
            
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .07، ص 1986فؤاد شباط ، المركز القانوني لمألجانب في سوريا ، منشورات جامعة دمشق  ، سوريا ، -  1
2
 489، ص  1963اإلسكندرية ،  ،شمس الدين الوكيل ، ادروس في لقانون الدولي الخاص  - 

3
 . 05، ص 36، ج ر العدد م 2008يونيو  25الموافق لـــ  1429جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  11-08القانون  - 



 00-10ضوء قانون النظم القانونية إلقامة وتشغيل األجنبي في الجزائر الفصل الثاني:
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 الفصل األول

األحكام التنظيمية المتعمقة 
بحركة األجنبي في التراب 
الوطني عمى ضوء قانون 

08-11  
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 الدولي القانونفي   فقياءال بينقد خمقت جدال  ما دولة إقميم دخول في األجانب حق مسألةإن 
 ورعاياىا، اقميميا سالمة  سيادة إلى فئةتجو ت حيث أدى ىذا إلى ظيور عدة اتجاىات مختمفة،

  الدول ىذه بين التعاون أن حيث وليالد التضامنما يعرف ب ىاتجيت إل  فقدأخرى  فئةو 
أن تستقبل  الدولة عمى يجب ال وعميو أخرى، إلى دولة من بالتنقلراد لألفيستوجب إعطاء حرية 

 .إقميميا إلى الدخول نأن تمنعيم م األجانب الرعايا

 خالل من التراب الوطني من وخروجيم األجانب واقامة دخول نظم فقد الجزائري المشرع أما
 حيث فييا، وتنقميم بيا واقامتيم زائر ،الج إلى األجانب دخول بشروط المتعمق  11-08قانون 
راب الت إلى دخوليم حرية أىميا لعل الحقوق من جممة القانون ىذا خالل من لألجانب ضمن 
 الدخول زائرية ، وذلك لتجنب الج الدولة نظمتيا راءات واجقيود  وفق لكن حرية بكلالوطني 

إلى التراب   القانوني دخولال تنظيم ىو راءات اإلج ىذه مثل وضع منفالغرض   قانوني غيرال
 .الشرعية غير اليجرة ومكافحةالوطني 

 )األول المبحث( في سندرس حيث مبحثين إلى الفصل ىذا قسمنا المبدأ ىذا خالل من
  )الثاني المبحث( في أما ،التراب الوطني القواعد واإلجراءات المنظمة لدخول األجنبي إلى

 .القواعد واإلجراءات المنظمة لمغادرة األجنبي التراب الوطني فيو سندرس

 التزاب الوطًٌ ذخول األجٌثً إلىالمواػذ واإلجزاءاخ الوٌظوح ل : األول الوثحث

 حيث ،سابقةال العصورما كان في   عكسأمرا صعبا  آخر بمد إلى بمد من األفراد تعتبر حركة 
إال أنو مؤخرا ،ما بين الدول كان حرا وال يخضع ألية قيود  األجانبقل تن  كان القديم في وأن

 ىمع وجوب شرط دخول األجنبي إل  دولة، كل حدود ترسيم خالل منوذلك  األحوال تغيرت
 الالزمة الوثائقإخضاعو إلى إجراءات والمتمثمة في بعض  ما ليست ببمده األصمي دولة إقميم

11 -08األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في التراب الوطني عمى ضوء قانون  الفصل األول  
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 مقيد بمراقبة  اإلقميم إلىنبي األج دخول حيث أصبح  ،1إلخ...السفر وجواز الدخول تأشيرة مثل
 .الدخول عمميةوضعت من خالليا عدة شروط ل حيث الدولة،

إستمزم تقسيمو إلى ثالثة مطالب، يتمثل )المطمب األول(في    المبحث ىذا خالل ومن
الدولة في قرار الوثائق الالزمة لدخول األجنبي إلى التراب الوطني ، والمطمب الثاني سمطة 

رفض دخول األجنبي ، والمطمب الثالث في األحكام الجزائية عند مخالفة األجنبي لقوانين 
 الدخول .

 األول الوطلة

 دخول األجٌثً إلى التزاب الوطًٌشزوط 

 مناسبا لذلك هرات وبما سمطة من ليا بما وذلك إقميميا إلى األجانب دخول بتنظيم الدولة تقوم
ه  1429جمادى الثانية  21المؤرخ في  08/11القانون حدد وقد،  2يامصالح عمى حفاظا

 واقامتيم زائر ،الج إلى األجانب دخول بشروط المتعمق المتعمقم  2008جوان  25الموافق ل 
حيث ضبط في ىذا القانون إجراءات دخول األجانب إلى الجزائر في الفصل  .فييا وتنقميم بيا

ون الدولي لمدولة بمطمق سيادتيا عمى إقميميا لكن التعامالت ، ورغم اإلعتراف القان 3الثاني
الدولية سمحت لألجانب بالقدوم إلييا بشتى األغراض مع وضع قيود وذلك لمراعاة مصالحيا 

 من مجموعة فيو توافرت إذا الالتراب الوطني إ إلى الدخول لألجنبي يمكن وال، 4وأمنيا 

                                                           
1
،  1طيبي أمقران حرية التنقل في النظام القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه، عموم في القانون ، جامعة الجزائر  - 

 175، ص  2014/2015

2
ديوان المطبوعات الجامعية  ، رجمة فائز أنجق(الجزء الثاني ، القواعد المادية )ت ،محند إسعاد ، القانون الدولي الخاص  - 

 .181، ص  1989
3
 ، مرجع سابق . 11-08من نفس القانون  09إلى  07المواد من  - 

4
مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر في القانون الدولي الخاص ، جامعة البويرة  ،سالمي سميرة ، مركز األجانب فب الجزائر  - 

 19ص  2015/2016

11 -08األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في التراب الوطني عمى ضوء قانون  األولالفصل   
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نبي حرية دخول اإلقميم الجزائري عمال بمبدأ المعاممة جلأل زائري الج المشرع كفل ولقد الشروط،
 1بالمثل ، وفقا إلجراءات قانونية وقواعد القانون الدولي

ىذه الشروط  و المتمثمة الوثائق التالية: جواز السفر في الفرع  في ىذا المطمب سنتطرق إلى
 الفرع الثالث . األول ، وثيقة السفر والدفتر الصحي في الفرع الثاني ، والتأشيرة في

  الفزع األول : جواس السفز
إن تنقل أي شخص بين الدول يحتاج إلى وثائق تسمح لو بذلك ، من أىم ىذه الوثائق وثيقة 
جواز السفر ، ويعتبر بمثابة وثيقة رسمية في التنقل إلى أي دولة ، حيث سنقوم بتعريفو )أوال( 

 ثم أنواعو )ثانيا(.
 

 أوال : تؼزٌف جواس السفز

 24المؤرخ في  03-14رد تعريفا لجواز السفر من طرف المشرع الجزائري طبقا لمقانون رقم و 
واز يتعمق بسندات ووثائق السفر ، بأنو ج 2014فبراير  24الموافق لــ  1435ربيع الثاني عام 

ىو سند سفر فردي يمنح بدون شرط  من نوع بيوميتري إلكتروني قابل لمقراءة باآللة و سفر
مواطن ويثبت ىوية وجنسية حاممو ، ويعد جواز السفر بإسم ولقب المعني ـ تحدد  السن لكل

 2سنة. 19( سنوات بالنسبة لمقصر دون السن 05( سنوات ، وخمس )10صالحيتو بعشر )

ويعرف أيضا بأنو وثيقة خاصة بالتنقل عبر الحدود خالل مدة زمنية قابمة لمتجديد تسممو 
الذي ينتمي إليو األجنبي بجنسيتو ، توضح فيو ىوية حاممو  السمطات المختصة من قبل البمد

كاممة صورتو وأيضا مدة صالحية الجواز وتوقيع الجية المصدرة لو وختمو ، وتوقيع صاحبو 
  3ومن خالل جواز السفر يمكن مراقبة جنسية وىوية األجنبي القادم إلى الجزائر .

                                                           
1
ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزء الثاني ، القواعد المادية )ترجمة فائز أنجق( ،عاد ، القانون الدولي الخاص محند إس - 

 181، ص  1989

2
 2014فبراير  24الموافق لــ  1435ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  03-14القانون رقم من   06،07،08، 02المواد  - 

 2014مارس 23، الصادرة في  16، العدد  ، ج ر يتعمق بسندات ووثائق السفر

3
 .9، ص 2006توفيق مساح  وثائق وسندات السفر ، مجمة الشرطة ، المدرسة العميا لمشرطة شاطوناف ، الجزائر  - 

11 -08األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في التراب الوطني عمى ضوء قانون  الفصل األول  
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 جواس السفز أًواع:  ثاًٍا

 

 ؼاديال السفز جواس  :1

 واحدألغمب المواطنين حيث يكون الجواز شخصي أي شخص  الوثيقة من النوع ىذا يصدر
 عمى محكوما يكون أال عمى أيضا، لمقصر يكون أي السن شرط بدون يمنح كما وفردي،

السالف الذكر لمدة  03-14من القانون  8، وحددت المادة  1الشخص نيائيا في جناية
ات وىو سن خاص لمبالغين ، أما بالنسبة لمقصر الذين يقل سنو  10صالحية جواز السفر ب )

 ( سنوات إبتداءا من تاريخ الصدور.05فيتحدد مدة صالحيتو ب ) سنة( 19أعمارىم عن )
  الخذهح جواس -02

داريين لغرض  يعرف عمى أنو بمثابة وثيقة رسمية ، تمنح لموظفي الدولة وأعضاء تقنيين وا 
 .2إنجاز ميمة ماإتمام مصمحة في أحد الدول أو 

أيضا جواز سفر لميمة خاصة ، حيث يسمم لميمة ما يصدر من وزارة الشؤون   يطمق عميو
فييا ، وتكون مدة صالحيتو حسب مدة الميمة المكمف بيا  ،  نوذلك لكبار المسؤوليالخارجية 

الذي  02-97حيث نظم المشرع الجزائري ىا النوع من الجوازات بموجب المرسوم الرئاسي 
 11حدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسمميا وزارة الشون الخارجية ، بموجب المواد ي

منو، ومنيا توضح نوع األشخاص الذين يستفيدون من جوازات الخدمة أو جوازات  15إلى 
 من ىذا المرسوم المذكور أعاله ، ويتعمق األمر بما يمي :  12الميمة، وىذا حسب المادة 

 نيين والعسكريين المعنيون بالمراكز الدبموماسية والذين ال تخوليم رتبيم الحق الموظفون المد
 في الحصول عمى جواز سفر دبموماسي.

                                                           
1
 20، ص  2015/2016البويرة، جامعة الخاص، الدولي القانون في الماستر شيادة لنيل تخرج مذكرة ،الجزائر في األجانب مركز سميرة، سالمي - 

2
إبراىيم صفر ، وثائق وسندات السفر في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة الماستر ، تخصص عالقات دولية خاصة ، جامعة قاصدي مرباح  - 

 . 09، ص  2015/2016ورقمة ، 
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  أزواج واألبناء القصر والبنات الغير المتزوجات ، واألبناء المكفولين من طرف الموظفين
  المعنيين .

 ميمة  بتكميف االستظياراءا عمى اإلطارات العميا إلدارات الدولة برتبة مدير عمى األقل بن 
  1الخارجية بميمة خارجية الشؤوناألشخاص الذين يكمفيم وزير 

 الذتلوهاسً  جواسال -30

يعرف ىذا النوع أنو وثيقة سفر شخصية يصدر من طرف مصالح وزارة الخارجية لفائدة  
ا إطارات الدولة مستخدمييا العاممين بالخارج مثل السفير والقنصل العاممين خارج الوطن، وكذ

 2والممحقين العسكريين ومساعدييم لدى البعثات الدبموماسية في الخارج وذلك خالل مدة الميمة
بأنو وثيقة ىوية سفر تسيل  أما المشرع الجزائري فقد عرف جواز السفر الدبموماسي

در لمدة لمدبموماسيين التنقل خالل عمميم ، ليمتد ليشمل أفراد أسرىم المرافقين ليم ، وىو يص
 .3مؤقتة ، يعاد تسميمو عند نياية ميمتو إلى السمطة المصدرة لمجواز

المذكور سابقا عمى شرط إرجاع أو إعادة جواز  02-97من المرسوم الرئاسي  9وتنص المادة 
يعيد صاحب جواز السفر الدبموماسي ىذا الجواز السفر الدبموماسي، وذلك عمى ما يمي : " 

جية عند إنتياء الوظائف أو الميام التي بررت تسميمو إياه وذلم مع إلى وزارة الشؤون الخار 
 ،  4أعاله 7مراعاة أحكام المادة 

تستفيد الشخصيات األتية وأزواجيم من جوازات حيث تنص المادة من نفس المرسوم عمى ، " 
 سفر دبموماسية شريطة أن يمتزمو بإحترام مراتبيم وأن يقيمو بالجزائر وأن ال يصدر عنيم

                                                           
1
لرسمية ، التي تسمميا يحدد شروط منح وثائق السفر ا 1997جانفي  4المؤرخ في  02-97من المرسوم الرئاسي  12المادة  - 

 .1997جانفي 5المؤرخة في  01وزارة الشؤون الخارجية ، ج ر ع 
2
 .9، ص إبراىيم صفر ، المرجع السابق - 

3
بوجانة محمد ، معاممة األجانب في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر ، رسالة لنيل الدكتوراة في القانون العام ، جامعة بن  - 

 . 166، ص  2015/2016،  1 يوسف بن خدة ، الجزائر
4
 مرجع سابق.، 02-97من المرسوم الرئاسي  12مادة  - 
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جواز السفر  وحددت مدة صالحية، 1" أي تصرف يمس بالمصالح العميا لمدولة وبكرامتيم
الدبموماسي بمدة أربعة سنوات عمى األكثر ويسممو ويمدد صالحيتو وزير الخارجية ، أو ممثمو 

  .2من نفس المرسوم 8المخول قانونا وحسب المادة 
زات السفر الجماعية يصدر ىذا النوع تجدر اإلشارة أنو ىناك جوازات أخرى تتمثل في جوا

 الطالب .......إلخ ،  ومجموعاتخصيصا لمفرق الرياضية وفرق الكشافة والفنية 
 وثٍمح السفز والذفتز الصحً  الثاًً : الفزع 

 السفزوثٍمح  :أوال

 المضيف لمبمد المختصة السمطات  طرف من تمنح يادول معتمدة يقةوث عن عبارة وىي
 ... الجميورية العربية الصحراوية و  نيين الفمسطيا كالرعا خاص ليم وضع ين  الذ لألجانب

 ىذه تمنح كماية ،الرسم قيمئبوثا ليم واإلعترافو  التام استقالليم عمى حصوليم لعدم نظرا
 أو ىي تقوم مقام جواز السفر و  ،ية الجنس يمي عد وئين الالجب و ينلممعبد ٌضايأ يقة الوث

 .خاص رسف جواز ىااعتبار  يمكن
ي أجنب فكل يا ،دول معتمد ياألجنب بصحة متعمق دفتر عن عبارة ىو يالصح الدفتر : ثاًٍا
 مراعاة مع العامة، بالصحة المتعمقةية الدول بالقواعد ئر يجب أن يمتزم الجزا إلى الدخول يريد
    3بالمثل المعاممة مبدأ

 
 التأشٍزج الثالث : الفزع 

تمنحيا المصالح الوطني  مقيد بحصولو عمى تأشيرة الدخول إن دخول أي أجنبي إلى التراب 
 2002نوفمبر 26المؤرخ في  405-02من المرسوم الرئاسي 37الماد  ، حيث تنص4القنصمية

والمتعمق بالوظيفة القنصمية عمى ما يمي : " يمكن رئيس المركز القنصمي أن يمنح تأشيرات 
                                                           

1
 ، مرجع سابق 02-97من المرسوم الرئاسي  7المادة  - 

2
 من المرسوم الرئاسي ، مرجع نفسو 8المادة  - 

3
 -             

 2002  

4
 177ص مرجع سابق ، طيبي أمقران ،  - 
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لراغبين في الذىاب إلى الجزائر ، إذا كانو لمرعايا األجانب الخاضعين إلجراءات التاشير ا
حاممين وثائق سفر قيد الصالحية ، كما يمكنو منح تأشيرات لألشخاص القصر أو فاقدي 

وتعد التأشيرة إجراء إداري تمنح فيو الجيات ،   1األىمية ، المسافرين بجواز سفر جماعي
، وتمنح ىذه التأشيرات المضيفة المختصة لألجنبي موافقة سمطات البمد عمى دخول إقميم الدولة

ما في نقاط العبور )جو ، بر ، بحر( ،  إما من مراكز البعثات الدبموماسية في الخارج وا 
( 6وتوضع ىذه التأشيرة عمى جواز السفر العادي الساري المفعول ذو صالحية ال تقل عن )

 . 2أشير من تاريخ وضعيا
  أوال : أًواع التأشٍزاخ

التأشيرات المسممة لألجنبي الراغب في الدخول إلى أرض الوطن ، والبرجوع توجد عدة أنوع من 
 212-66، يعدل ويتمم المرسوم  2003جويمية  19المؤرخ في  251-03إلى المرسوم 
المتعمق بوضعية األجانب في الجزائر فإنو حدد ىده األنواع  1966جويمية  21المؤرخي في 

  3في مادتو الثانية حيث تتمثل في

 أشٍزج المٌصلٍح  ت .1

،  تمنح ىذه التأشيرة من طرف الممثمين الدبموماسيين والقنصميين الجزائريين المعتمدين بالخارج
فقرة  8، وىذا ما نصت عميو المادة  4وال تقل مدة صالحيتيا عن سنتين مع دفع رسوم قنصمية

                                                           
1
،  79، يتعمق بوظيفة القنصمية ، ج ر ع  2002نوفمبر  26المؤرخ في  405-02من المرسوم الرئاسي رقم  37المادة  - 

 16، ص  2002سنة 

2
 .161،162 ص ، 2010 ،زائرالج ،1 ط الوسيمة، مطبعة ال،وعم عمما الخاص الدولي القانون زروتي، طيب - 

3
 -  

4
، 2009في النظام القانوني الجزائري ، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ،  القانون الدولي الخاص وتطبيقاتو ، محمد سعادي - 

 294 ص

11 -08تراب الوطني عمى ضوء قانون األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في ال الفصل األول  
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لجزائري بموجب فمن بين التأشيرات القنصمية التي منحيا المشرع ا، 111-08من القانون  3
 . 2ا ما يمي :المذكور أعاله ، نذكر مني 251-03مكرر من المرسوم  5المادة 

 السياحة :  تأشيرةvisa de tourisme   وىي مخصصة لغرض السياحة شريطة أن يكون :
 السائح حائز عمى شيادة إيواء أو حجز فندقي ، إضافة إلى بيان المصادر المالية لمدة إقامتو 

 مية : تأشيرة عائvisa de caractère familial  وتسمم ىذه التأشيرة لمحائزين عمى شيادة
 إيواء مسممة من طرف أفراد عائمة األجنبي القاطنة بالجزائر .

  : تأشيرة العملvisa de travail وتسمم لمعمال الحائزين عمى عقد عمل ورخصة عمل ال :
 تتعدى ثالثة أشير أو رخصة لمعمل الموسمي .

 ألعمال : تأشير اvisa d’affaire  وتسمم لرجال األعمال بدعوة من الشريك الجزائري أو
رسالة تعيد ، كما يجب عمى المعني باألمر أن يكون حائز لتكميف أو تقديم بيان حجز فندقي 

 وتسمم من الجية المضيفة .
 

  : تأشيرة الدراسةvisa d’etude   ة بالجزائر : تسمم ىذه التأشيرة لمطمبة الراغبين بالدراس
 والحائزيم عمى شياد التسجيل من إحدى المعاىد الجزائرية التعميمية المعتمدة من طرف الدولة .

  : التأشيرة الطبيةvisa médical  تسمم لمحائزين عمى ممف طبي وشيادة تكفل :
 بالمصاريف الطبية .

  :التأشيرة الثقافيةvisa culturelممتقى أو  : تسمم لمحائزين عمى دعوة لمحضور إلى
 عممية ، ثقافية ، رياضية ، دينية، فنية ......إلخ تظاىرات

  : تأشيرة الصحافةvisa de presse  وتسمم لألجنبي الصحفي الذي يتمتع بصفة صحفي :
 حائز لرسالة إستقبال من الجياز المستخدم الذي طمب منو التأشيرة .

  : تأشيرة الجماعيةvisa collectif1افرين سفر جماعي: تسمم لألشخاص المس 

                                                           
1
 ، مرجع سابق. 11-08من القانون  03فقرة  08المادة  - 

2
 ، مرجع سابق 251-03من المرسوم  5المادة  - 
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  الوجاهلح :ولذتلوهاسٍح االتأشٍزاخ  .2
تمنح ىذه التأشيرة في إطار العالقات بين الدول ، وتخص غالبا أصحاب السمك الدبموماسي 
الممثمين لمدولة ، أما تأشيرة المجاممة فتمنح لدعوة السياسيين إل أحد الدول وذلك بمناسبة معينة 

   2بالييئات الرسمية الحكومية وكذا األعضاء المنتخبين .....إلخ، وتمنح أيضا لألفراد العاممين 
ويعتبر ىذا النوع مرتبة أعمى من التأشيرة العادية ، فيي تمنح لفئة محددة قانونا وليس عامة ، 
حيث تشغل ىذه الفئة مناصب ىامة وليم مكانة في دولتيم ، كما تمنح لرجال السمك 

 6، وىذا ماتضمنتو المادة  3موماسي في القانون الجزائريالدبموماسي الحاممين لجواز سفر دب
 السالف دكره. 251-03من المرسوم الرئاسي رقم 

 : وتتمثل ىذه التأشيرات فيما يمي. التأشيرات اإلستثنائية :   3
  : تأشيرة التسويةvisa de régularisation  ىذا النوع من التأشيرة يمنح من طرف* :

ستثنائية لألجنبي الذي يتقدم إلى مراكز الحدود بدون تأشيرة مصالح شرطة الحدود بصفة إ
قنصمية نظرا ظروف مختمفة ، في ىذه الحاالت تمنح لو ما يسمى بتأشيرة التسوية مع إلزامية 

 ، وتمنح ىذه التأشيرة وفق شروط منيا :  4إخطار السمطات اإلدارية المعنية

 وماسية أو قنصمية جزائرية .الذي ال تتواجد بيم ممثمية دبم البمدالوافد من  -

 المدعو من طرف مؤسسات الدولة في إطار رسمي  -

الذي يمثل تواجدة في التراب الوطني مصمحة لمدولة الجزائرية السيما في المجال  -
 اإلقتصادي.

                                                                                                                                                                                           
1
أزرار عتيقة ، النظام القانوني لدخول وخروج األجانب من اإلقميم الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة الماستر في القانون ،  - 

 .15، ص  2017/2018تخصص قانون دولي خاص ، جامعة البويرة ، 
2
 355، ص  2010حفيظة السيد الحداد ، المدخل إلى الجنسية ومركز األجانب ،منشورات الحمبي الحقوقية ، ، لبنان ،  - 

3
بعاد األجانب في مصر وفرنسا ، رسالة دكتوراة ، جامعة مصر  -  قامة وا  مصطفى العدوي ، النظام القانوني لدخول وا 

 144، ص  2003/2004

 ، مرجع سابق . 11-08من القانون  12المادة  - 4
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أفواج األجانب الوافدين إلى الجزائر السيما عبر الموانئ في إطار الترقية السياحية تحت  -
 مفة بالسياحة .تأطير الوزارة المك

األجانب الذيت يتقدمون إلى مراكز الحدود الحائزين عمى تأشيرة قنصمية قبل بداية سريان  -
 صالحيتيا بثالثة أيام عمى األكثر .

   . في الحاالت اإلستعجالية واإلنسانية حسب تقدير الحاالت
قا بممف كامل في ىذه الحاالت يتقدم المعني إلى مصالح شرطة الحدود المختصة إقميميا مرف

يتضمن عمى إستمارة تمأل من طرف األجنبي المعني ، تسمم من طرف مصالح شرطة الحدود 
أشير أو أي وثيقة رسمية معترف بيا من طرف  06جواز السفر ال تقل صالحيتو عن مدة  ،

الدولة الجزائرية كوثيقة سفر رسمية مع نسخة من الصفحات الحاممة لمبيانات الشخصية مع 
برر طمب الدخول إلى اإلقميم الجزائري دعوة رسمية ، موعد طبي ، إثبات وسائل العيش وثيقة ت

الكافية طوال مدة اإلقامة باإلقميم الجزائري ، وصل دفع حقوق التأشيرة يحدد مبمغيا قانون 
مع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثل ، إثبات مكان اإلقامة عمى التراب الوطني )شيادة إيواء،  المالية

 1.ين حجز في الفندق(، تذكرة سفر العودةب
  تأشيرة العبور :visa de transit يمكن لمصالح شرطة الحدود أن تصدر  تأشيرة عبور :

( أيام لألجنبي العابر لإلقميم الجزائري والحائز عمى تأشيرة بمد الوجية مع شرط أن 7مدتيا )
انية تجديدىا مرة واحدة فقط بصفة يثبت إمتالكو لوسائل العيش الكافية لمدة عبوره ، مع إمك

 ما يمي :  وتحتوي ىذه التأشيرة عمى معمومات خاصة باألجنبي تدون فييا ،  2إستثنائية
 إسم ولقب المعني .–( 2)

                                                           
1
، عن وزارة الداخمية  المتضمنة تحديد شروط وكيفيات منح تأشيرة  2019جويمية  15المؤرخة في  09تعميمة وزارية رقم  - 

 التسوية.

 ، مرجع سابق. 11-08من القانون  14المادة  - 2
 

11 -08بحركة األجنبي في التراب الوطني عمى ضوء قانون  األحكام التنظيمية المتعمقة الفصل األول  



 
 

17 

 

 تاريخ ومكان اإلزدياد . -
 الجنسية. -
 المينة . -
 رقم وتاريخ صدور الجواز  -
 سبب السفر. -
 وسيمة النقل. -
 رقم تسجيل وسيمة النقل -
 قادم منو.البمد ال  -
 بمد الوجية . -
 مركز الحدود )دخول( -
 مركز الحدود )خروج( . -

السالف  11-08من القانون  02الفقرة  14ويمكن كذلك لمصالح شرطة الحدود طبقا لممادة 
ذكره أن تمنح إجازة تجول مؤقتة في إقميم إختصاصيا أو ماتسمى برخصة النزول لألجنبي 

جزائر أو طاقم طائرة متواجدة بإحد مطارات الوطن ، عضو طاقم سفينة راسية بإحدى موانئ ال
 ( أيام 7( إلى سبعة )2وتكون مدتيا يومان )

 

  : تأشيرة التمديدvisa de prolongation  يمكن لمسمطات اإلدارية المختصة أن توافق :
( يوما لألجنبي الذي يرغب في 90بصفة إستثنائية عمى تمديد التأشيرة لمدة أقصاىا تسعون )

د إقامتو ألكثر من المدة المرخص بيا في التأشيرة ، دون أن يكون لو عندئذ القصد في تمدي
 تثبيت إقامتو بالجزائر، وذلك بإحدى المبررات األتية: 

 مبرر إنساني في معظم األحيان لدواعي طبية أو صحية كمرض خطير -
دة، إستكمال نشاط أو مبرر ميني كعقد إجتماع ، إبرا عقد أو صفقة لم يتم في اآلجال المحد -

  .عمل
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 مبرر تعميمي كمتابعة تربص أو تكوين ، مشاركة في ممتقيات عممية . -
 مبرر إقتصادي : تطوير اإلقتصاد الوطني أو ترقية السياحة . -

حيث يتم ىذا وفق إجراءات تتمثل في تكوين ممف إداري يتكون من إستمارة تمأل من طرف 
كل وثيقة أخرى قيد الصالحية معترف ييا من طرف الدولة  األجنبي، مرفقة مع جواز سفر أو

صور شمسية حديثة ، إثبات مكان اإلقامة فوق التراب الوطني  03الجزائرية كوثيقة سفر ، 
)شيادة إيواء ، بيان حجزفي فندق أو كل وثيقة أخرى تثبت مكان اإلقامة (، وصل دفع حقوق 

ون المالية مع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثل، إثبات تمديد التأشيرة أو اإلقامة يحدد مبمغيا قان
وسائل العيش الكافية طوال باقي مدة اإلقامة المطموب تمديدىا باإلقميم الجزائري ، كل وثيقة 

  1تبرر طمب التمديد

من  11إضافة إلى ذلك يوجد نوع من األجانب المعفيين من التأشيرة وذلك طبقا ألحكام المادة 
 تي تنص كما يمي " يعفى من التأشيرة القنصمية كل من :ال 11-08القانون 

األجنبي الذي يتواجد عمى متن سفينة راسية في ميناء جزائري ، المستفيد من إجازة عمى  -
 .اليابسة طبق لإلتفاقيات البحرية التي صادقت عمييا الدولة الجزائرية 

 .األجنبي العابر لإلقميم الجزائري جوا -
 ئرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر األجنبي عضو طاقم الطا -

-
 .2األجنبي المستفيد من أحكام اإلتفاقيات الدولية أو من إتفاقات المعاممة بالمثل في ىذا المجال" 

 الثاًً: صالحٍاخ اإلدارج  فً أخذ لزار هٌغ األجٌثً هي الذخول :  الوطلة

أجنبي إلى إقميميا ، وذلك  تممك اإلدارة التي تمثل الدولة الجزائرية سمطة المنع من دخول أي
 بإعطاء امر إلى السمطات المكمفة بالمراقبة الحدودية عبر كل المنافذ ،لكن ذلك في حدود

                                                           
وزارة الداخمية ، المتضمنة تحديد شروط وكيفيات تمديد التأشيرة ، عن  2019أكتوبر  20المؤرخة في  25تعميمة وزارية رقم  - 1

 أو اإلقامة فوق التراب الوطني .

2
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11 -08األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في التراب الوطني عمى ضوء قانون  الفصل األول  



 
 

19 

 

جراءبوىذا ما سن ، والفرع الثاني ت منع دخول األجنبي (اينو في الفرع األول )ظروف وا 
 )الضمانات القانونية لدى األجنبي في حالة منعو الدخول التراب الوطني (.

جراءات منع دخول األجنبي :الفرع األول   ظروف وا 

 أوال : ظروف المنع من الدخول : 

بإمكان وزير الداخمية و الوالي المختص  11-08من القانون  05 إستنادا إلى نص المادة
 إقميميا منع أي أجنبي من الدخول إلى اإلقميم الجزائري وذلك لألسباب التالية:

 أو أمن الدولة . أسباب تتعمق بالنظام العام  -
-

 . 1والدبموماسية لمدولة الجزائريةالمساس بالمصالح األساسية  

 أوال : اإلجراءات المتبعة لقرار منع الدخول: 

ينفذ قرار رفض الدخول إلى الجزائر الصادر في حق األجنبي من طرف السمطات اإلدارية 
عن طريق الجو أو البحر  المختصة، فتقوم شرطة الحدود التي منعت األجنبي من الدخول سواء

 بإعادتو بنفس الوسيمة التي قدم إلييا.

حيث تقوم مؤسسة النقل بنقمو وىذا بطمب من السمطات المختصة والمكمفة بالمراقبة عبر 
المراكز الحدودية بغعادتو إلى البمد القادم منو ، وفي حالة إستحالة ذلك فإلى البمد الذي سممو 

 . 112-08من القانون  34لممادة  اخر يقبل دخولو ، وىذا طبقوثيقة السفر أو إلى أي بمد آ

 الضمانات القانونية لألجنبي محل قرار رفض الدخول  : الثانيالفرع 

 :من الضمانات الممنوحة لألجنبي ضد قرار منع الدخول نذكر منيا

                                                           
1
جامعة قاصدي مرباح   ، أكاديمي الماستر شيادة لنيل مكممة مذكرةبودشيشة آمنة ، وضع األجانب الوافدين إلى الجزائر،  - 

 13ص  2014/2015ورقمة ، 

2
 .19، ص  2010، الجزائر، 86عبدون عبدان ، رفض دخول األجانب وتيريب المياجرين ، مجمة الشرطة ، العدد  - 
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 يجب أن يكون قرار منع الدخول إلى اإلقميم مسبب ومحررا بالمغة العربية .

يكن األجنبي يجيد المغة العربية يمكن إستعانتو بمترجم في حالة الضرورة أما إذا رفض فإذا لم 
اإلدالء عن المغة التي يفيميا تكون المغة العربية ىي المستعممة كما يحق لألجنبي أن يخطر 

 قنصمية بالده قيل إنتياء ميعاد اليوم الكامل .

إرجاعو من حيث القدوم بوسائميا الخاصة  ومن حق األجنبي أيضا أن تتحمل الشركة التي نقمتو
وفي إستحالة ذلك إلى البمد الذي منحو وثائق السفر أو البمد يقبل بو ، كما تتحمل مؤسسة 
النقل التي قامت بإنزالو إلى الجزائر تكاليف إقامة األجنبي لمفترة الضرورية إلرجاعو وكذا 

 . 11-08من القانون  34تكاليف تحويمو طبقا لممادة 

عميو فإن المشرع الجزائري في ىذه الحالة قد راعى مقتضيات األمن والمصمحة الوطنية من و 
حترام حقوق األجنبي من جية ، وبالمعاممة اإلنسانية من جية أخرى  .1جية وا 

 الثالث: األحكام الجشائٍح ػٌذ هخالفح أحكام الذخول: الوطلة

ري إلى شروط الدخول التي نصت عمييا إذا لم يمتثل األجنبي حين دخولو إلى اإلقميم الجزائ
من جواز سفر أو وثيقة سفر تعترف بيا الدولة  11-08من القانون  4، 7،  8، 9المواد 

الجزائرية أو تأشيرة إذا طمبت منو أو كان الدخول غير شرعي فإنو يعاقب بموجب أحكام المادة 
 .11-08من القانون  39والمادة  35

تجريم بعض األفعال التي لم تكن منصوصا عمييا في القانون  فقد نص المشرع الجزائري عمى
 .المخالف ومنو عقوبات تتعمق بمن يساعده باألجنبييتعمق  السابق وىذه العقوبات منيا ما

 

 

                                                           
1
 13بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 
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  العقوبات المترتبة عمى الشخص األجنبي المخالف:  الفرع األول

 20000دج  5000مالية من يعاقب بغرامة  11-08من القانون  39بالرجوع إلى أحكام المادة
دج الذي يرفض تقديم المستندات والوثائق المثبتة لوضعيتو عند كل طمب من األعوان المؤىمين 

  .لذلك عند دخولو اإلقميم الجزائري

( أشير 06بالحبس من ستة ) 11-08من القانون  9،8،7،6يعاقب عمى مخالفة أحكام المواد 
من  44دج طبقا لممادة  30000دج إلى  10000( وبغرامة مالية منت 02إلى سنتين )

111-08القانون 
  

 كما يتعرض األجنبي إلى عقوبات تكميمية تتمثل في: 

 المنع من اإلقامة في اإلقميم الجزائري .-

 في حالة دخولو من جديدي فإنو يخضع لعقوبة منع من الدخول. -

 . إجراءات الطرد ضده اتخاذ -

 تبة عمى شريك األجنبي المخالفالفرع الثاني : العقوبات المتر 

( 05( إلة خمسة )02، يعاقب بالحبس من سنتين ) 11-08من القانون  46طبقا لممادة 
دج كل شخص يقوم بصفة  200000دج إلى  60000ما بين  حسنوات وبغرامة مالية تتراو 

ير مباشرة أو غير مباشرة بتسييل أو محاولة تسييل دخول أجنبي لإلقميم الجزائري بصفة غ
 شرعية .

 300000بين  (   سنوات وغرامة مالية تتراوح ما10( إلى عشر )05كما يعاقب بالسجن من )
من  46المخالفة في الظروف المذكورة في المادة  ارتكبتدج ، إذا    600000دج إلى 
 . 11-08القانون 

                                                           
1
دجولية الخاصة ، ممتقى تنظيم العالقات ال 11-08عبد الرحيم لنوار، الجزاءات الجنائية المترتبة عمى مخالفة أحكام القانون  - 

 . 2012، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،  2، مركز األجانب فب الجزائر ، ط
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دولة أخرى ، غير كما يعاقب الناقل الذي يقوم بنقل أجنبي إلى اإلقميم الجزائري قادم إليو من 
إلى  150000حائز عمى وثائق السفر القانونية أو التأشيرة المفروضة عميو ، بغرامة مالية من 

 . 11-08من القانون  35دج طبق لممادة  500000

كما يتعرض كل من يساعد عمى تسييل أو محاولة تسييل دخول أجنبي بصفة غير قانونية 
 . 08/11من القانون  47لعقوبات تكميمية طبقا لنص المادة 

 .  1( سنوات عمى األكثر05لمدة ) الجزائريالمنع من اإلقامة في اإلقميم 

 خط النقل . استغاللالحبس المؤقت أو النيائي لرخصة 

بمناسبتو المخالفة لمدة خمسة  ارتكبتالذي  االجتماعيالمنع من ممارسة النشاط الميني أو 
 ( سنوات عمى األكثر.05)

 
 التزاب الوطًٌ : المواػذ واإلجزاءاخ الوٌظوح لوغادرج األجٌثً  الثاًً الوثحث

يحق لألجنبي مغادرة التراب الوطني بصورة طبيعية وبمحض إرادتو وتتم رقابة بسيطة عمى 
الخروج ويسمى ىذا الخروج اإلرادي ، غير أنو في بعض األحيان يجبر األجنبي عمى مغادرة 

من خالل ىذا المبحث في  سنبينوج الالإرادي وىذا ما البمدة رغما عنو وىو ما يعرف بالخرو 
ثالث مطالب، األول المغادرة اإلرادية من التراب الوطني ، أما المطمب الثاني المغادرة بقوة 

 . ة قوانين المغادرةفالقانون من التراب الوطني  ، والمطمب الثالث األحكام الجزائية لمخال

 ي التزاب الوطًٌ .: الوغادرج اإلرادٌح ه الوطلة األول

يصنف الشخص األجنبي الذي يوجد فوق اإلقميم الجزائري إلى نوعين ، األجنبي الغير المقيم 
 .واألجنبي المقيم وليذا يجب أن يميز في ىذا الصدد بينيما

                                                           
1
 16بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 
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  الفزع األول : هغادرج األجٌثً غٍز الومٍن هي التزاب الوطًٌ

 90اإلقميم الجزائري أو الذي أقام لمدة ال تتجاوز األجنبي الغير المقيم ىو الشخص الذي يعبر 
يوما الممنوحة في تأشيرة القنصمية دون أن تكون لو النية في تحديد إقامتو أو ممارسة نشاط 

 . 11-08من القانون  10عمل أو ميني طبق لممادة 

( 90عن ) غير انو يمكن لمسمطات اإلدارية المختصة إقميميا تمديد مدة التأشيرة لميمة ال تزيد
من  13يوما دون أن تكون لو نية إقامتو ، وىذا ما نص عميو المشرع الجزائري في المادة 

لتأشيرة القنصمية يمكنيم مغادرة الجزائر بحرية مع  الحامميناألجانب  بالنسبة،  11-08القانون 
ل، وىذا بإبراز جواز السفر ساري المفعول ولكن شروط المغادرة مماثمة لشروط الدخو  االكتفاء
 .111-08( من القانون 09عميو المشرع الجزائري في نص المادة ) ما نص

فترة  انقضاءاألجانب المعفيين من التأشيرة القنصمية يمكنيم مغادرة التراب الوطني قبل  اأم
 ( يوما.90تسعون )

انيم أما موظفي السمك الدبموماسي والقنصمي واألجانب العاممين بالجزائر والذين ال تخضع بمد
في ميمة بالجزائر ، إال أنيم  تواجدىمإلجراءات التأشيرة ال يخضعون لتأشيرة )ميمة( خالل 

 االعتمادجواز سفر دبموماسي أو جواز سفر لميمة باإلضافة إلى بطاقة  ممزمون عال تقديم
 . 2والمسممة من طرف وزارة الشؤون الخارجية

 ٍن الجشائزي الفزع الثاًً : هغادرج األجٌثً الومٍن فً اإللل

ىناك أجنبي مقيم مؤقتا وأجنبي مقيم بصورة دائمة ، فاألول ىو الشخص األجنبي الذي ال يريد 
بصورة دائمة في التراب الوطني بل يرغب فب اإلقامة المؤقتة ، طبعا تفوق المدة  االستقرار

( 90ن )التي يقيميا الشخص األجنبي غير المقيم الذي ال تتعدى مدة إقامتو أكثر من تسعو 
 assurance deيوما وتجدد مرتين ولكن في ىذه الحالة يجب أن يحصل عمى ضمان سفر )

                                                           
1
 ، ممتقى تنظيم العالقات الدجولية 11-08عبد الرحيم لنوار، الجزاءات الجنائية المترتبة عمى مخالفة أحكام القانون  - 

2
 . 187، ص  1989ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  2ولي الخاص ، ج موحند إسعاد، القانون الد - 
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voyage كما يجب عميو إثبات وسائل العيش الكافية لو طوال مدة إقامتو في اإلقميم ، )
 . 111-08من القانون  04عميو المادة  ما نصتالجزائري ، وىذا 

الذي يرغب في تحديد إقامتو الفعمية والمعتادة شخص ىو الدائمة األجنبي المقيم بصورة  اأم
والدائمة في الجزائر الذي منح لو من طرف الوالة التي تقيم بيا بطاقة إقامة لمدة صالحيتيا 

 .112-08الفقرة األولى من القانون  16سنتين المادة 

دم طمي إلى وفي كمتا الحالتين يجب عمى األجنبي المقيم الخروج من اإلقميم الجزائري أن يق
السمطات الجزائرية قبل المغادرة ويجب أن يتضمن الممف عددا من الوثائق من بينيا )شيادة 
براءة الذمة المالية، وثيقة تسديد اإليجار...( حيث تقوم ىذه المصالح سواء الدائرة أو الوالية 

تقوم ىذه مباشرة فتح تحقيق حول طمب المعني باألمر ، فإذا لم يكن ىناك مانع في خروجو 
 .3المصالح بتسميم تأشيرة لممعني مع تسديد رسم التأشيرة وذلك في شكل طابع جبائي

ال تطبق عمى الدبموماسيين وعائالىم فيي تسير من طرف وزارة الشؤون  اإلجراءاتطبعا ىذه 
 الخارجية .

 وتأشيرة نوعين ىما : 

  أوال : تأشيرة الخروج النيائي 

                                                           
1
، 2003أحمد لحمر ، النظام القانوني لألجانب في الجزائر ، مذكرة ماجيستر قانون خاص ، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان ـ - 

 .44ص 
2
 .18بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 

3
 44أحمد لحمر ، مرجع سابق، ص  - 
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لتراب الوطني دون نية الرجوع ويجب أن تستعمل التأشيرة خالل تمنح لألجنبي الذي يغادر ا
(، إبتداءا من تاريخ منحيا وىذا الحالة يجب سحب بطاقة المقيم أو وصل أو 15خمسة عشرة )

 .  111-08من القانون  06بطاقة المتعاون طبقا لنص المادة 

   والعودة: تأشيرة الخروج  ثانيا

يغادر اإلقميم الجزائري بنية العودة إلييا ، وحينئذ تكون ىذه  تسمم ىذه التأشيرة لألجنبي الذي
من تاريخ العبور عبر الحدود ويجب أن يتم  اعتبارا( يوما 90التأشيرة صالحة لمدة تسعون )

يوما التي تمي تاريخ الحصول عمى التأشيرة ويجب عمى المعني  (15خمسة عشرة )خالل ذلك 
  2دفع رسم عمى شكل طابع مالي

. 

الالجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بالجزائر فإن ىذه الطائفة من  بالنسبة لخروج اأم
األجانب تبقى خاضعة عند مغادرتيا التراب الوطني لتقديم وثيقة سفر سارية المفعول المسممة 

 . 3من قبل وزارة الشؤون الخارجية

 تموج الماًوى  الوغادرجالوطلة الثاًً : 

، إال أنو يحق لمسمطات العمومية أن اختيارياألجنبي مغادرة التراب الوطني إذا كان من حق 
قامتو في األراضي الجزائرية نظامين وىذا ما  تنيي إقامة أي اجنبي حتى لو كان دخولو وا 
يسمى بالخروج بقوة القانون أي غير إرادي والذي يتم عنوة عمى األجنبي تتخذه الدولة بسبب 

السكينة العامة ويتم ذلك بطريقتين  ما يسمى باإلبعاد أو الطرد وىذا ما تيديده لمنظام العام و 
 :  سنحاول تبيانو في الفروع األتية

 

 

                                                           
1
 ..228مرجع سابق ، ص  زروتي، طيب - 

2
 . 187موحند إسعاد، مرجع سابق ، ص  - 

3
 . 64، ص  2010محمد الروبي ، إخراج األجانب من إقميم الدولة ، دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  - 
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 الفزع األول : اإلتؼاد 

اإلبعاد ىو إجراء إداري وليس عقوبة جزائية، تطمب بمقتضاه من األجنبي أو مجموعة من 
إنما ىو إجراء إداري تتخذه الدولة ، 1ددةاألجانب المقيمين فييا مغادرة إقميميا خالل مدة مح

السمطة اإلدارية  اختصاصبقصد الحفاظ عمى مصالحيا وسالمتيا ولدلك عادة ما يكون من 
دون السمطة القضائية ، فيو مقتصر عمى األجانب حيث ال يجوز لمدولة إبعاد رعاياىا فال 

 .  2يجوز إبعاد مواطنييا

إجراء تتخذه الدولة في مواجية األجنبي لكي يغادر عاد ىو ويمكن القول مما سبق أن اإلب
ال أجبرتو عمى الخروج باإلكراه ، إال أنو ونظرا لخطورة ىذا  اإلقميم الوطني في أجل قصير وا 
اإلجراء يتعين عمى الدولة المجوء ليذا اإلجراء إال بتوفر األسباب التي تبرره، أما إذا كان 

 . راء تعسفيا وليذا قد أعطاه المشرع ضمانات قانونيةاإلبعاد ألسباب غير مشروعة إعتبر اإلج

أوال : أسثاب اإلتؼاد واإلجزاءاخ الوتثؼح
  : 

يصدر قرار إبعاد األجنبي من اإلقميم الجزائري بموجب قرار صادر من وزير الداخمية ألسباب 
 وىذا ألسباب ىي :  11-08من القانون  30محددة قانونا وىذا ما ورد في نص المادة 

بعاد بسبب تيديد األمن العام أو النظام العام : ىذا السبب يندرج في إطار التدابير اإل -1
الوقائية أو تحقيق المصمحة العامة والمحافظة عمى النظام العام ، وذلك بموجب قرار صادر 

-08من القانون  31عن وزير الداخمية حيث يبمغ قرار األجنبي المعني طبقا لمقتضيات المادة 

                                                           
1
سان ، يوم دراسي حول اإلشكاليات القانونية كرام محمد األخضر ، حقوق األجانب بين القانون الجزائري ومواثيق حقوق اإلن - 

 .  45، ص  2015التي يطرحيا تواجد األجانب عمى اإلقميم الجزائري ، جامعة ورقمة ، 
2
،  1968محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي الخاص ، الموطن ومركز األجانب ، دار النيضة العربية ، مصر ،  - 

 .373ص 
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يوما حسب خطورة الوقائع المنسوبة إليو ،  15ساعة إلى  48يمة تتراوح مدتيا من وتمنح م 11
 .1اإلبعادإبتداءا من تاريخ تبميغو بقرار 

إبعاد األجنبي بسبب لصدور حكم قضائي نيائي يقضي بعقوبة سالبة لمحرية بسبب   -2
نصت عميو  ذا ماإرتكابو جناية أو جنحة ، فإنو يكون محل إبعاد بقرار من وزير الداخمية وى

 .112-08من القانون  2الفقرة  30المادة 
الرجوع إلى نص بإبعاد األجنبي بسبب عدم مغادرة التراب الوطني غي الموعد المحدد لو و  -3

فإنو يمكن إبعاد األجنبي في الحاالت  11-08من القانون  36والمادة  2و  1الفقرة  22المادة 
 األتية : 

فر في حامميا شروط و حائزىا نيائيا ، إذا تبين بأنو لم تعد تت حالة سحب بطاقة المقيم من -أ
 منحيا .

حالة رفض تسميم أو تجديد بطاقة المقيم لعدم توافر شروط منحيا أو تجديدىا ، ويكون  -ب
 3ىذا بقرار صادر من الوالي المختص إقميميا.

وما من تاريخ تبميغو ي 30وفي كمتا الحالتين يبمغ المعني باألمر مغادرة التراب الوطني خال 
( يوما إضافية بناءا عمى طمب مبرر، 15) باإلجراء مع إمكانية تمديد الفترة إلى خمسة عشر

وعند إنتياء اآلجال المحدد يمكن لوزير الداخمية إصدار قرار اإلبعاد مالم يثبت أن تأخره يعود 
 إلى القوة القاىرة .

( يوما وبناءا عمى طمي مبرر 15ة عشر )وبعد إنتياء الثالثين يوم والمدة اإلضافية خمس
،  11-08من القانون 31يصدر وزير الداخمية قرار بإبعاد األجنبي وتطبيقا لألحكام المادة 

                                                           
1
م القانونب إلبعاد وطرد األجانب في الجزائر ، مذكرة لنيل شيادة ماستر أكاديمي ، تخصص قانون سميرة عجيمي ، النظا - 

 . 18، ص  2013إداري ، كمبة الحقوق  ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، 
2
 . 51أحمد لحمر ،  مرجع سابق ، ص  - 

3
وطني حول تنظيم حول العالقات الدولية الخاصة ، ممتقى  11-08مراد بسعيد ، اإلبعاد والطرد إلى الحدود في ظل قانون  - 

 . 346، ص  2010في الجزائر ، جامعة ورقمة ، 

11 -08بي في التراب الوطني عمى ضوء قانون األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجن الفصل األول  
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( يوما إبتداءا من 15( ساعة إلى خمسة عشر )48تمنح لو مدة تتراوح من ثمانية وأربعون )
 1تاريخ التبميغ بقرار اإلبعاد.

ٌثً ضذ لزار اإلتؼاد ضواًاخ وحموق األج : ثاًٍا
  

يتمتع األجنبي عند إبعاده خارج اإلقميم بجممة من الحقوق والضمانات التي تتمحور حول القرار 
 : اإلداري المتخذ ومن بين الضمانات والحقوق نذكر منيا

  الحق في التبميغ وميمة المغادرة -1
حتى يكون عمى عمم  11-08من القانون  31يبمغ قرار إبعاد األجنبي طبقا لمقتضيات المادة 

بأسباب إبعاده ويقع عمى اإلدارة إلتزام تبميغو بطرق قانونية وتمنح لو ميمة تتراوح مدتيا ثمانية 
ويستند إلى مبررات  ( يوما بناءا عمى طمب مسبب15ساعة إلى خمسة عشر )   48وأربعون )

  2.واقعية

طرف السمطات اإلدارية جبرا عمى المدة الممنوحة فإن تنفيذ القرار يتم من  انتيتأما إذا 
إلى الحدود وتسفيره إلى بمده أو أي بمد يستطيع الدخول إليو وال يجبر  باقتيادهاألجنبي وذلك 

األجنبي  عمى السفر إلى بالده عند تنفيذ قرار اإلبعاد خاصة إذا تمسك بأنو قد يتالقى معاممة 
سبب عدم وجود دولة تقبل باألجنبي المبعد نفيذ قرار اإلبعاد بتفي بمده ، إذا أستحال  اضطياديو

فإنو يمكن لمسمطات اإلدارية تحديد إقامتو إلى غاية  أو بسبب عدم إمكانية ترحيمو إلى بالده
 .3تنفيذ قرار إبعاده استحالتزوال األسباب التي 

 

 
                                                           

1
، ص  2009، الجزائر  81شوريف يوسف ، اإلجراءات اإلدارية ألسموب الطرد واإلبعاد ، مجمة المستقبل الشرطة ، عدد  - 

14. 
2
 .22بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 

3
نات القانونية لألجنبي المعني باإلبعاد أو الطرد ، يوم دراسي حول اإلشكاليات القانونية التي يطرحيا رضا ىميسي ، الضما - 

 . 33، ص  2015تواجد األجانب عمى اإلقميم الجزائري ، جامعة ورقمة ، 

11 -08األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في التراب الوطني عمى ضوء قانون  الفصل األول  
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  الحق في الطعن ووقف تنفيذ القرار: -2

المختص في المواد  االستعجاليقاضي يحق لألجنبي الذي صدر قرار اإلبعاد طعن أمام ال
اإلدارية لمجمس الدولة ، حيث يختص ىذا األخير في دعاوي إلغاء القرارات اإلدارية التي 
تصدر عن الدولة عمى المستوى المركزي حيث يعتبر وزير الداخمية ممثل الدولة عمى المستوى 

 من قانون ق إ م إ . 800الوزارة وذلك طبقا لممادة 

لمجمس الدولة ىو تطبيق القواعد العامة وأيضا إلى عدم اإلطالة في  صاصاالختوجعل 
الدعوى كون أن القرار الذي يصدره المجمس يكون غير قابل ألي طعن بالنسبة لألجنبي 

  1.المعني

من تاريخ  ابتداءا( يوما  15ويجب عمى األجنبي أن يرفع دعوى في أجل أقصاه خمسة عشر )
،  11-08من القانون  31عميو المشرع الجزائري في نص المادة  صما نتبميغو القرار وىذا 

( يوما وىي حاالت 30عمى أنو يمكن أن يمدد ىذا الميعاد في حاالت معينة إلى ثالثين )
 وىي :  32إنسانية وردت في نص المادة 

األجنبي )ة( المتزوج )ة( منذ سنتين عمى األقل مع جزائري )ة( بشرط أن يكون الزواج  -1
 يح وقانونيا.صح

الشرعية إقامتو المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر  لاألجنبي الذي يثبت بالوسائ -2
 ليما صفة المقيم. ن( مع أبويو المذا18)

 ( سنوات.10األجنبي الحائز عمى بطاقة مقيم ذات مدة صالحية عشر ) -3

                                                           
1
اليات القانونية التي نور الدين زرقون ، منازعات اإلبعاد اإلداري لألجانب في القانون الجزائري ، يوم دراسي حول اإلشك - 

 . 65، ص  2015يطرحيا تواجد األجانب عمى اإلقميم الجزائري ، جامعة ورقمة ، 
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 تسجيل الطعن وىذا ما ( يوما إبتداءا من20ويفصل القاضي في الدعوى بأجل عشرون )  
 11.1-08من القانون  31نص عميو المشرع الجزائري في نص المادة 

( 20وما يمكن مالحظتو أن المشرع الجزائري في تحديده اآلجال الفصل في الدعوى بعشرين )
وكون أن موضوع النزاع جد محصور ومحدد  االستعجالييوما ىو أمر تمميو طبيعة النزاع 

 ق منيا .بأسباب سيل التحقي

نص عميو المشرع الجزائري في نص المادة  يمكن لألجنبي أن يرفع نوعان من الدعاوي وىذا ما
  وىي : 11-05من القانون  32و  31

دعوى اإللغاء وىي دعوى تتعمق بمراقبة شرعية قرار اإلبعاد حيث تقتصر سمطة القاضي ال  -أ
انون في حالة إثبات عدم مشروعيتو فإن عمى النظر مشروعية القرار ومدى توافقو مع قواعد الق

سمطة القاضي ال تتعدى أكثر من إلغاء القرار الغير المشروع فميس من صالحيات القاضي أن 
 يقوم بسحب القرار أو تعديمو أو أن يصدر قرار آخر محل القرار المعيب . 

القرار  دعوى وقف تنفيذ القرار: وىنا ال يكون محل موضوع الدعوى الطعن في شرعية -ب
نما يطالب بتأخير تنفيذ القرار وفي ىذي الحالة يجوز بنص القانون لمقاضي  المتخذ ضده وا 

في حاالت إنسانية وفق تنفيذ القرار مؤقتا وفي ىذه الحاالت وردت في نص المادة  االستعجالي
 وىي :  11-08من القانون  32

في الجزائر إذا ثبت أنو )ىا(  األب األجنبي أو األم األجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم -1
 يساىم في رعاية وتربية الطفل .

 قرار اإلبعاد اتخاذهاألجنبي القاصر عند  -2

                                                           
1
رضا ىميسي ، الضمانات القانونية لألجنبي المعني باإلبعاد أو الطرد ، يوم دراسي حول اإلشكاليات القانونية التي يطرحيا  - 

 . 33، ص  2015مة ، تواجد األجانب عمى اإلقميم الجزائري ، جامعة ورق
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 األجنبي اليتيم القاصر . -3

 1المرأة الحامل عند صدور قرار اإلبعاد. -4

 :  األثر المترتب عمى رفع الدعوى

بنص  استعجاليةبدعوى إن موضوع يتعمق بأصل الحق أي إلغاء القرار رغم األمر يتعمق 
، حيث  11-08من القانون  32و  31القانون وبمجرد تسجيل الطعن يوقف تنفيذ القرار المادة 
ذ لمقرار اإلداري أثناء نظر دعوى اإللغاء ايشكل ذلك خروجا لمقواعد العامة التي تبقى األثر النف

 .  2المرفوعة بحيث ال يوقف التنفيذ إال بأمر من القضاء اإلداري

في ىذه الحالة يكون المشرع الجزائري قد منح حماية قانونية لألجنبي مع مراعاة الموازنة بين و 
سيادة الدولة في إبعاد األجنبي وبين حق األجنبي في التمسك بإلغاء قرار اإلبعاد الغير 

  المشروع تطبيقا لمبادئ حقوق اإلنسان واالتفاقيات واألعراف الدولية.

 إلى الحذود  الفزع الثاًً :  الطزد

إن كل أجنبي يشكل خطرا عمى النظام العام يقيم بالتراب الوطني وصدر ضده حكم بمغادرة 
التراب الوطني ولم يغادره في آجالو المحددة قانونا تتخذ ضدة إجراءات إدارية ويطرد خارج 

 اإلقميم الجزائري .
ذ دائما تدابير األمن فالطرد ىو إجراء شرطي بحت يتم من تحت إشراف مصالح الشرطة  ويتخ

 3.ويكون اليدف منو حماية المصمحة العميا لمبالد

                                                           
1
عبد الحميد بمجعطيط ، اإلجراءات المتخذة إلبعاد وطرد األجنبي ، دراسية ميدانية حول ميام شرطة الحدود ، المديرية  - 

 .  12، ص  2013العامة لمألمن الوطني بورقمة ، 
2
 . 66نور الدين زرقون ،  مرجع سابق ، ص  - 

3
ة ومركز األجانب في مجمس التعاون الخميجي ، مؤسسة شباب الجامعة ، أحمد عشوش عمر باخشب ، أحكام الجنسي - 

 . 65، ص  1990اإلسكندرية ، 
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فيو إجراء يتخذ من طرف وزير الداخمية ويجب أن يخطر األجنبي بالوسائل السريعة ونص 
عمى أنو يمكن طرد األجنبي الذي يدخل  11-08من القانون  36المشرع الجزائري في المادة 

يقيم بصفة غير قانونية إلى الحدود بقرار صادر من الوالي  إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو
 المختص إقميميا إال في حالة تسوية وضعيتو اإلدارية .

 1.الوالي اختصاصفالطرد ىو عقوبة تبعية تصدرىا السمطة القضائية وينوب عنو عمى مستوى 
ة المصمحة فالطرد ىو إجراء أمني بوليسي يتم دائما تحت إشراف الشرطة وييدف إلى حماي

 . لإلجراءاتتص يكون في حاالت ووفقا خالعميا لمبالد يكون بقرار صادر من الوالي الم
جراءات الطرد  .أوال : حاالت وا 

 : إن طرد األجنبي في الجزائر يمكن أن يتم في الحاالت اآلتية : حاالت الطرد -1 

 .11-08من القانون  36إذا دخل األجنبي بصفة غير شرعية إلى الجزائر، طبقا لممادة  -أ
أن يقيم األجنبي بصفة غير قانونية عمى اإلقميم الجزائري ويعد مقيم إقامة غير شرعية  -ب

مدة سريان بطاقة المقيم  انتياءحين ترفض السمطات تسميمو بطاقة المقيم أو يتم سحبيا منو أو 
عقد  انتيىي ولم يتم تجديدىا أو رفضت السمطات تجديدىا ومثال ذلك األجنبي العامل الذ

 .2عممو أو الذي ال يممك رخصة العمل أو ترخيص مؤقت لمعمل
 اإلجراءات المتخذة لطرد األجنبي :  -2  

 تكون اإلجراءات اإلدارية المتخذة لطرد األجنبي إلى الحدود وذلك بإتباع الخطوات التالية:
إنتيت ، يتم إقتياده عند ضبط مصالح األمن أجنبي مقيم بطريقة غير شرعية أو مدة اإلقامة قد 

إلى مقر األمن لسماع أقوالو لتحرير محضر سماع ضده بعد دراسة الحالة وأخذ القياسات ومأل 
اإلستمارة ، يتولى ضابط الشرطة كتابة تقرير مفصل ليتم إستكمال ممف اإلجرءات وتقديمو إلى 

قانونية الممنوحة وبعد الجيات القضائية ، بسبب تيمة اإلقامة الغير الشرعية أو تجاوز المدة ال
مثولو أمام النيابة العامة يصدر حكنا في حقو غالبا ما يقضي بحبس شيرين موقف النفاذ 

                                                           
1
 .25بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 

2
 . 34رضا ىميسي ،  ، مرجع سابق ، ص  - 
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دج ليتم إرسال نسخة من قرار الطرد إلى قسم المحفوظات عمى  2000وغرامة مالية تقدر بــ 
لممعني ( ذات لون أزرق تحتوي عمى المعمومات اآلتية )صورة  11*8شكل بطاقة ذات حجم )

، مرجع اإلجراءات المتخذة، ىوية المعني ، رقم الطرد ، رقم الممف ، سبب الطرد مع ذكر 
 .1(التاريخ والجية القضائية التي أصدرت قرار الطرد

 ضمانات وحقوق األجنبي ضد قرار الطرد إلى الحدود .:  ثانيا
المكفولة قانونا لو ضمن  يستفيد األجنبي المعني بقرار الطرد إلى الحدود بجممة من الضمانات

 حترام مبادئ حقوق اإلنسان وىي :إتدخل في إطار  11-08قانون 

: يجب إعالم المعني باألمر رسميا بقرار الطرد وذلك من خالل محضر  التبميغ بقرار الطرد -1
(  يوما حسب 15( ساعة إلى خمسة عشر )48إعالم مع إعطائو ميمة من ثمانية وأربعون )

المنسوبة إليو ، ويجب أن يتضمن اإلستدعاء اإلجراءات المتابعة ضده ,و  جسامة األخطاء
أسباب الطرد وتاريخ وساعة الطرد ومكان اإلجتماع كما يحق لممعني اإلتصال بممثمي بالده 

بمترجم  االستعانةبالمساعدة القضائية ومحامي ، مع حقو في  االستعانةكالسفارة ، مع حقو في 
   112-08انون من الق 32طبقا لممادة 

 وقف تنفيذ قرار الطرد التعسفي : -2

 11-08من القانون  5الفقرة  22إن قرار الطرد غير قابل لمطعن ويظير ذلك من خالل المادة 
في نشاطاتو مع األخالق  يتنافىوالتي تعرضت إلى حالة سحب بطاقة المقيم األجنبي الذي 

ا ، ففي ىذه الحالة يطرد األجنبي فورا بمجرد أو تمس بالمصالح الوطنية العمي والسكينة العامة
اإلجراءات اإلدارية والقضائية دون أن يكون لو الحق في الطعن ، كما نستدل بنص  استكمال
التي نصت " يمكن طرد األجنبي الذي يدخل إلى الجزائر  11-08من القانون  36المادة 

                                                           
1
 .  20عبد الحميد بمجعطيط ، مرجع سابق ، ص  - 

2
لعممية طرد األجانب ، ممتق حول دور شرطة الحدود ، المدرسة التطبيقية طارق غالب ، اإلشكاالت القانونية الميدانية  - 

 . 34، ص 2011الصومعة ، البميدة ، 
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جزائري إلى الحدود بقرار صادر بصفة غير شرعية أو يقيم بصفة غير قانونية عمى اإلقميم ال
  .  1عن الوالي المختص إقميميا إال في حالة تسوية وضعيتو اإلدارية

اإلداري  االستعجاليإال أنو وضمان لحق األجنبي الصادر قرار الطرد ضده يجوز لمقاضي 
وقف تنفيذ قرار الطرد إذا كان تعسفيا وىذا ما نص عميو قرار مجمس الدولة الصادر في 

 بوقف تنفيذ قرار اطرد األجنبي إذا توفرت فيو مجموعة من شروط وىي : 14/08/2002

شرط وجود وسائل جدية والوسائل الجدية ىنا تتعمق بمشروعية القرار والوقائع التي جاءت  -أ
 كظروف.

وشوك حدوث إضرار يصعب أصال جيمو خاصة في حالة تنفيذ القرار من شأنو أن يسبب  -ب
ن ىذا األجنبي قد يكون لو عالقات مع مواطنين جزائريين ومصالح قد أضرار خاصة كان يكو 
 تضيع في حالة طرده.

في ىذه الحالة يمكن لوزير الداخمية إلغاء قرار الطرد في أي مرحمة من مراحل تنفيذه ، أو حتى 
 2قبل تنفيذه ، وال تطبق ىذه كقاعدة إذا كان المعني باألمر محبوسا أو تحت اإلقامة الجبرية.

 :الضمانات القانونية لالجئين وعديمي الجنسية ضد قرار الطرد -3 

 لياتين الفئتين ضد قرار الطرد نذكر منيا :  استثنائيةأقر المشرع الجزائري ضمانات 

 :  الالجئين -أ

نالحظ أن المشرع الجزائري قد ذكر  2016من التعديل الدستور لدستور  83من خالل المادة 
ن حيث بين في ىذا الشأن " ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسمم أو ىذه الفئة أي الالجئي

  1ياسي يتمتع قانونا بحق المجوء ".طرد الجئ سب
                                                           

1
 .27بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 

2
،  2لجزائر ، ط الشريف شريفي ، طرد األجانب قراءة في قرار مجمس الدولة الجزائري ، ممتقى تنظيم العالقات الدولية الخاصة مركز األجانب ، ا - 

 . 2012جامعة ورقمة ، 
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الذي يحدد  25/07/1963الصادر بتاريخ  274-63كذلك نص في ىذا السياق المرسوم رقم  
اية قانونية طرق تطبيق إتفاقية جنيف من خالل مكتب لحماية الالجئين السياسيين يحظى بحم

 2.، وال يمكن طرده إلى اإلقميم إال في حاالت معينة

كذلك أقرت إتفاقية أديسا بابا مبدأ عدم جواز إتخاذ إجراءات اإلبعاد أو الطرد في مادتيا الثانية 
في مادتيا  1951ضد أي الجئ ، كما كرست أيضا إتفاقية جنيف ىذا المبدأ سنة  03الفقرة 
بعاد بالنسبة لالجئين إال في حالة ثبوت الحكم عميو في جريمة عمى عدم جواز طردأو إ 33

  3ذات خطورة من قبل قضاة دولة فعنيا ال يحتج بيذا الحق إتجاىيا.

ذكر في مادتو السابعة بمراعاة اإلتفاقيات  11-08فمن خالل كل ماسبق نجد أن القانون 
الدولة الجزائرية ، ىذا مايعني  الدولية فيما يخص الالجئين وعديمي الجنسية التي تصادق عمييا

 أنو يستثني ىاتين الفئتين من أي إجراءات التي قد تكون دونت في إتفاقيات دولية . 

 :عديمي الجنسية  -ب

المتعمقة بوضع األشخاص عديدي الجنسية ال يجوز إلى  1954تطبيقا ألحكام إتفاقية 
مد إال ألسباب تتعمق باألمن القومي طرد أي أجنبي عديم الجنسية المقيمين إقامة شرعية في الب

أو النظام العام وتخضع عممية الطرد لضمانات متمثمي في إجراءات قانونية سميمة لمسماح 
  4لألشخاص عديمي الجنسية باإلجابة وتقديم األدلة تجاه أي إتيام بواسطى تمثيمو بمحام.

الجزائري قد أستثنى  إضافة إلى ذلك في الشأن المتعمق بعديمي الجنسية نجد أن المشرع
وذلك تطبيقا  11-08من القانون  42ىذه الفئة في حالة تنفيذ قرار اإلبعاد أو الطرد في مادتو 

                                                                                                                                                                                           
 . 2016، سنة  14، يتضمن التعديل الدستوري ، ج ر  ، العدد  2016مارس 06المؤرخ في  01-16قانون رقم  - 1
 .28بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 2
الخاصة ، مركز األجانب في الجزائر ، ط السايح بوساحية ، حق المجوء السياسي واألمن الداخمي ، ممتقى تنظيم العالقات الدولية  - 3

 .67، ص  2012
4
 . 51، ص  2008محمد يوسف عمون ، القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، دار الثقافة ، األردن،  - 
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ألحكام اإلتفاقيات الدولية المتعمقة بنظام الالجئين وعديمي الجنسية، حيث أنو يعاقب كل أجنبي 
ية إذا أثبت أنو ال دخل من جديد في حالة طرده أو إبعاده دون رخصة ماعدا عديم الجنس

يستطيع اإللتحاق ببمده األصمي او لبتوجو نحو بمد آخر، حيث يعتبر ىذا اإلجراء معاممة 
 1خاصة لو تحت مبدأ اإللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان واإلتفاقيات الدولية.

 :حقوق متعمقة ببعض فئات األجانب -ج

نوات األخيرة عند بعض الدول نظرا لظيور بعض النزاعات المسمحة وعدم اإلستقرار في الس
المجاورة والشقيقة مثل )ليبيا ، سوريا ، مالي ، النيجر ....... إلخ( ، عرفت الجزائر توافد كبير 
من األجانب من مختمف الجنسيات حيث كان دخوليم غير شرعي بسبب الظروف المذكورة 

 11-08منظور القانون سابقا ، فمم يتسنى ليؤالء الحصول عمى المركز القانوني لألجنبي من 
، مما أدت السمطات الجزائرية عمى إتخاذ جممة من التدابير واإلجراءات تتمق بالرعايا الوافدين 

 إلييا فيما يتعمق بإمكانية طردىم أو منعيم أو إببعادىم أو منعيم من الدخول .

تفاقيات التشاور وبناءا عمى اإلتفاقيات الثنائية المشتركة مع كل من النيجر ومالي التي سميت إ
بين الجزائر ومالي والجزائر وعدم إبعادىم إلى بدانيم ولذا ألزمت السمطات الجزائرية ألجيزتيا 
 األمنية في تأجيل إجراءات إبعاد أو الطرد الخاصة بالرعايا الماليين والنيجيرين إلى وقت الحق.

رية إجراءات إستثنائية خاصة أم الرعايا السوريين الوافدين إلى الجزائر إتخذت السمطات الجزائ
 تقضي بعدم إبعاد الرعايا السوريين بسبب الروابط األخوية والتاريخية.

 أوجو اإلختالف والتشابو بين اإلبعاد من اإلقميم والطرد إلى الحدود  : 
يختمفان في أن اإلبعاد يتخذ من طرف الدولة في حق األجنبي المقيم عمى إقميميا لكي يغادر 

ال أجبرتو عمى ذلك .في آجال قصير   ة وا 
أما الطرد ىو إجراء شرطي بحت يتم تحت إشراف مصالح الشرطة ويتخذ مقام التدبير األمني 

 الحال والتقديري.
                                                           

1
 . 2012قمة جامعة ور  2عمر معمر خرشي ، وضعية عديمي الجنسية ، ممتقى تنظيم العالقات الدولية الخاصة ، مركز األجانب فب الجزائر ، ط  - 
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كذلك يختمفان من حيث الشكل والجوىر أي من حيث الشكل يكون قرار اإلبعاد من الجية  -
 من .اإلدارية المختصة ، في حين الطرد ىو إجراء يقوم بو رجال األ

أما من حيث الجوىر فإن اإلبعاد يستند إلى نص تشريعي خاص في حين الطرد يعد إجراءا  -
 أمنيا لمحفاظ عمى األمن العام ويكون اليدف منو حماية المصالح العميا لمدولة. 

ويتشباىان في أن كالىما لو نتيجة تتمثل في إخراج األحنبي من إقميم الدول بقوة القانون وخارج 
   1.إرادتو
 : أوجو اإلختالف والتشابو بين المنع من الدخول والمنع من اإلقامة 

يختمفان في أن المنع من الدخول ىو إجراء األجنبي عند دخولو أو بعد دخولو مباشرة وينتج 
عنو إخراجو فورا دون إعطائو أية ميمة وذلك ألسباب أمنية تتعمق بالمصالح العميا لمدولة أو 

جراءات الدخول المنصوص عمييا القانون .لعدم إستيفائو الشروط   وا 

أما المنع من اإلقامة ىو عقوبة تبعية أو تكميمية من إختصاص السمطة القضائية تمنع األجنبي 
قتياده إلى الحدود مباشرة بعد إنتياء عقوبتو ويمكن أن يكون المنع  اإلقامة في التراب الوطني وا 

  .2دتئما أو لعشر سنوات

 لألجٌثً الطزد أو تطثٍك لزاري اإلتؼاد إستحالح الفزع الثالث : . 

حرصا عمى ضمان حقوق األجنبي في التشريع الجزائري أقر المشرع الجزائري من خالل 
في حالة إستحالة تطبيق قراري اإلبعاد أو الطرد ،  وحمولضمانات  11-08منظور القانون 

 : مول فيما يمي، وتكمن ىذه الح بسبب ظروف أو قوة قاىرة غير متوقع حدوثيا

 أوال : اإللاهح الجثزٌح :

يجوز تحديد إقامة جبرية في مكان معين بموجب قرار ثاني صادر من وزير الداخمية إلى غاية 
أن يصبح تنفيذ قرار اإلبعاد ممكنا حيث يتوجب عمى المعني أن يتقدم دوريا إلى مصالح 

                                                           
1
 30بودشيشة آمنة ، مرجع سابق ، ص  - 

2
 . 62نور الدين زرقون ، مرجع سابق ص  - 
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ال يعد مرتكبا لمخالفة جزائية ،  الشرطة أو الدرك إلثبات وجوده في المكان المحدد وا 
وبخصوص مدة اإلقامة الجبرية فإن المشرع الجزائري ترك األمر مطمقا فمم يحدد مدو زمنية 

، حيث يمكن تحديد إقامة  111-08من القانون  33إلجراء تحديد اإلقامة طبقا لنص المادة 
 األجنبي المطرود من اإلقميم الجزائري في الحاالت التالية :

جنبي الطاعن في قرار الطرد والذي يبرر عدم إمكانية مغادرة اإلقميم فيوضع في بالنسبة لأل -
من  31إقامة محددة بقرار من الوزير المختص حتى يتمكن من ذلك تطبيقا لنص المادة 

 . 11-08القانون 
 .  2بالنسبة لألجنبي الذي يطرد ورفضت سمطات البمد الذي حول إليو أو رجع إليو قبولو -

 زاكش اإلًتظار ثاًٍا : ه.

آلية جديدة تتمثل في مراكز  11-08من القانون  37إستحدث المشرع الجزائري في نص المادة 
اإلنتظار يوضع فييا األجنبي الذي يكون في وضعية غير قانونية ، واليدف من ىذا اإلجراء 

ل إلى ىو تجميع ىؤالء المخالفين في إنتظار إستكمال إجراءات الطرد إلى الحدود أو الترحي
بمدانيم األصمية فيوضع األجنبي في مثب ىذه المراكز بقرار من الوالي المختص إقميميا ولمدة 

  3( يوما قابمة لمتجديد.30ال تزيد عن عن ثالثون )

 الثالث: األحكام الجشائٍح لوخالفح األجٌثً لواًٍي الخزوج : الوطلة

ئية تجاه نوعان من األشخاص عقوبات جزا 11-08أقر المشرع الجزائري من خالل القانون 
األولى عمى الشخص األجنبي المخالف والثانية عمى كل من يسيل لو الخروج من اإلقميم 

 الجزائري نحاول شرحيا كالتالي :

                                                           
1
   11-08من القانون  33أنظر المادة  - 

2
 .315، ص مرجع سابق محمد سعادي ،  - 

3
 -                   

 .45ص  2013 
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 الفرع األول : العقوبات المطبقة عمى الشخص األجنبي المخالف 

اإلبعاد دون التصريح  عاقب المشرع الجزائري األجنبي الذي يمتنع عن تنفيذ قرار الطرد أو
( سنوات إال إذا أثبيت عدم إماكنيتو الرجوع إلى 05( إلى خمسة )02بذلك بالحبس من سنتين )

جراءات وفقا لممادة    .11-08من القانون 01الفقرة  42بمده األصمي أو بمد آخر وفقا لشروط وا 

( سنوات بموجب المادة 10كما عاقب بالمنع من اإلقامة في اإلقميم الجزائري لمدة ال تتجاوز )
 . 11-08من القانون  03الفقرة  42

أيضا عاقب األجنبي الذي يمتنع عن تنفيذ قرار اإلقامة الجبرية أو مغادرتيا دون إذن فإنو 
 . 1يعاقب وفقا لمقانون الجنائي

 الفرع الثاني : العقوبات المطبقة عمى الشخص مساعد األجنبي 

رة أو غير مباشرة بتسييل لخروج األجنبي من اإلقميم يعاقب أيضا كل شخص يقوم بصفة مباش
، بعقوبة الحبس من  11-08من القانون  46بموجب المادة بصفة غير قانونية ، الجزائري 
 200.000دج إلى  60.000( سنوات، وبغرامة مالية تتراوح من 05( إلى خمس )02سنتين )
 دج .

ذا أرتكبت المخالفة المذكورة في الظروف ذكرىا  من القانون  46المشرع الجزائري في مادتو وا 
 وىي :* 08-11

 حمل السالح  -
 إستعمال وسائل النقل واإلتصاالت وتجييزات خاصة أخرى  -

                                                           
1 -          08 / 11     

   2  2012 .

 . 11-08من القانون  42* أنظر المادة 
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أرتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصين عندما يكون عدد المياجرين غير الشرعيين  -
 (.2الذين تم إدخاليم أكثر من شخصين )

مباشرة لخطر آني لمموت أو  األجانبمن شأنيا تعريض عندما ترتكب المخالفة في ظروف  -
 لجروح تحدث بطبيعتيا تشوييا أو عاىة مستديمة 

عندما تكون المخالفة من شأنيا تعريض األجانب لظروف المعيشة أو النقل أو العمل أو  -
 اإليواء ال تتالئم مع الكرامة اإلنسانية .

 طيم العائمي أو عن محيطيم التقميدي .عندما تؤدي المخالفة إلى إبعاد قصر أجانب عن وس -

( سنوات إلى عشرين 10تكون العقوبة المرتكبة في الظروف المذكورة أعاله السجن من عشر )
دج عندما  3.000.000دج إلى  2.250.000ما بين  تتراوح( سنة ، وغرامة مالية 20)

 ترتكب في ظرفين عمى األقل من الظروف المذكورة آنفا

عند إرتكاب المخالفة وكذلك  استخدامياجميع األشياء التي ليا عالقة وتم كما يجوز مصادرة 
 .  1كل ما يتحصل عميو من موارد بمناسبة إرتكاب المخالفة

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - 
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وفي نياية ىذا الفصل نود أن نستخمص خاتمة لو الذي تطرقنا فيو إلى األحكام التنظيمية 
فيو حاولنا إلى التطرق  11-08ور قانون المتعمقة بحركة األجنبي في التراب الوطني من منظ

المشرع  أنإلى القواعد واإلجراءات المنظمة لدخول األجنبي إلى اإلقميم الجزائري ، حيث 
إشترط عدة وثائق لمدخول إلى التراب  11-08الجزائري من خالل القانون المذكور سابقا 

رف بيا من طرف السمطات الوطني منيا : جواز السفر قيد الصالحية أو أي وثيقة أخرى معت
الجزائرية ، إضافة إلى دفتر صحي المعتمد من طرف الصحة العالمية وتأشيرة الدخول صادرة 

من طرف السمطات المختصة، كما أنو في بعض الحاالت ما يعرف بمبدأ المعاممة بالمثل 
ن تأشيرة ، يجوز لألجنبي تابع لمدولة محل اإلتفاقية أو المعاىدة أن يدخل التراب الوطني دو 

كذلك مع مراعاة المصمحة العميا لمبالد يمكن أن تمنع الدولة أي أجنبي ترى دخولو أو وجوده 
 تيديد لمنظام العام أو األمن العام .

في نفس السياق يمكن أن تفرض عقوبات عمى أي أجنبي يخالف ىذه القواعد والتنظيمات 
يساىم أو يسيل دخول أي أجنبي إلى وكذا كل من  11-08دونيا المشرع الجزائري في قانون 

 اإلقميم الجزائري بطريقة غير شرعية .
جراءات المغادرة من التراب الوطني حيث ألي  كما حاولنا في ىذا الفصل أن نبين قواعد وا 
أجنبي مقيم أو غير مقيم الحق في مغادرة التراب الوطني طبقا لمتنظيمات والتشريع المعمول 

السمطة أن تتخذ في حق أي أجنبي يدخل إقميميا بصفة غير شرعية بيما ، حيث لمدولة كامل 
أو كان وجوده ييدد النظام العام أو األمن العام إجراءات الطرد إلى الحدود أو اإلبعاد ، مع 

محل ىذه اإلجراءات تحت  11-08منحو ضمانات وحقوق كفميا المشرع الجزائري في القانون 
ن دون أن يترك المصمحة العميا لمبالد، كذلك في ىذا مبدأ الحفاظ وضمان حقوق اإلنسان م

 الشأن أقر عدة حمول عند إستحالة تطبيق قراري الطرد أو اإلبعاد.
وفي ختام الفصل تم التطرق إلى أىم األحكام الجزائية المطبقة عمى األجنبي وكل من يحاول 

 أو يسيل مخالفة أحكام الخروج من التراب الوطني.    
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ت اوكذا مختمف العالق االستثمارإن التطورات الحاصمة عمى الصعيد العالمي في مجال      
الدولية تفرض عمى الدولة إقامة العالقات مع األشخاص األجنبية وىذا ما يجعميا أن تكيف وتالئم 

دونو المشرع قوانينيا الداخمية بحسب الظروف التي تسمح بإقامة إجراءات جديدة وحديثة ، وىذا ما 
، وخاصة في الفصل المتعمق بشروط اإلقامة والتشغيل لألجنبي في  11-08الجزائري في القانون 

الجزائر ، حيث سمح من خاللو اإلقامة في التراب الوطني وفق شروط وضوابط قانونية يجب عمى 
عمى بطاقة األجنبي إحتراميا حتى تكون إقامتو قانونية ومن بين ىذه الضوابط ىي شرط الحصول 
من  11-08اإلقامة ، ىذه الشروط منيا موضوعية ومنيا شكمية المطبقة عمى ما ورده في القانون 

األجنبي مقيم بصورة مؤقتة واألجنبي المقيم بصورة دائمة ، مع ذكر أنواع ىذه البطاقة الممنوحة 
 لألجنبي ، كما بين الشروط واإلجراءات لمحصول عمى بطقة اإلقامة.

ماية حقوق األجنبي فقد نظم في شقو المتعمق بالتشغيل جممة من اإلجرات والضوابط  وفي إطار ح
التي يجب العمل والتقيد بيا عمى األجنبي الذي يزاول أي نشاط أو عمى المستخدم الذي يوظف 
األجنبي ، ولغرض المحاربة عمى اإلقامة غير الشرعية والتشغيل الغير القانوني لميد العاممة 

 ن مجموعة من االلتدابير واإلجراءات الصارمة.األجنبية س
 بناءا عمى ماسبق سنقسم ىذا الفصل الثاني إلى مبحثين نتكمم فيو عن :

 المبحث األول : األحكام المنظمة إلقامة وتنقل األجنبي في التراب الوطني.
 المبحث الثاني : النظام القانوني لتشغيل األجنبي في التراب الوطني.
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 األحكام المنظمة إلقامة وتنقل األجنبي في التراب الوطنيبحث األول : الم
وىو التنقل والإلقامة في اإلقميم  11-08كرس المشرع الجزائري حق اإلقامة في القانون 

حترام أحكام القانون وقوانين الجميورية عامة ،  الجزائري دون المساس بالسكينة العمة ، وا 
تبرر وضعيتو القانونية باإلقميم الجزائري عند كل ما يمزم األمر وتقديمو أي مستند أو وثيقة 

من مراقبة من طرف األعوان المؤىمين لذلك ، لكن ىذه الحرية قيدىا بشروط وىذا ما 
)المطمب األول(  حرية اإلقامة، )المطمب الثاني ( حرية التنقل، )المطمب   سنبينو في

 .لشرعية لألجنبيالثالث( األحكام الجزائية لإلقامة الغير ا
 المطمب األول : حرية اإلقامة 

 سنو خالل من الوطني براالت عمى األجانب إقامة مسالة الجزائري المشرع نظم
 جية، من األجنبي حق ضمان شانيا من والتي كما القواعد،و  األحكام من لمجموعة
 .أخرى جية من وحمايتو الجزائري براوالت األفراد وامن سالمة عمى والحفاظ
  ،) األول الفرع ( إقامة األجنبي في الجزائر شروط المطمب ىذا في سنعالج حيث

جراءات   .) الثاني الفرع ( اإلقامة بطاقة منح شروط وا 
 

 الجشائز : فً األجٌثً  إلاهح شزوط :األول الفزع
 غير األجانب :نوعين إلى إقامتيم حيث من األجانب بين الجزائري المشرع ميز لقد

 1.بينيما تختمف اإلقامة شروط نأو  المقيمين؛ األجانبو  المقيمين،
 :الومٍوٍي غٍز األجاًة إلاهح شزوط :أوال

 لإلقامة إليو يأتي الذي أو ، الجزائري لإلقميم العابر األجنبي :المقيم غير األجنبي يعتبر
 ممارسة أو إقامتو، تثبيت في القصد لو يكون أن دون يوما، 90 تسعين تتجاوز ال لمدة بو

 تأشيرة تسمم أن يمكن انوأالجزائري المشرع بين كما ، 2بو مأجور نشاط أو ميني، نشاط
 بمد تأشيرة والحائز الجزائري لإلقميم العابر لألجنبي أيام  07 سبعة القصوى مدتيا عبور
 تأشيرة تجدد أن يمكن و .عبوره مدة طوال الكافية العيش وسائل متالكوإ إثبات مع الوجية
 استثنائية، بصفة فقط احدةو  مرة العبور

                                                           
1
 - 

 

2
 . 11-08من القانون  10المادة  - 
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 يومان مدتيا تجول إجازة تسميم إقميميا المختصة الحدود شرطة لمصالح يمكن كذلك
 الحاالت ىذه مثل وفي 1ئرات.والطا السفن أطقم أعضاء ألجانب أيام 07 سبعة إلى 02
 وحالمسم بالمدة فقط يؤشر نماا  و  ،بالجزائر  اإلقامة بطاقة من األجنبي تمكين يتم ال فانو
 نص وحسب يحوزىا، التي السفر بوثيقة أو سفر بجواز الوطن بأرض خالليا باإلقامة لو

 تقوم الجزائرية  السمطات نإف  11  08 القانون من 15 عشر الخامسة المادة
 المعالجة في دراجيا إ ليتم لو بصمات خذأو  األجنبي ليذا صورة عمى بالحصول
 ىناك ،ةلمتأشير  الخضوع من يعفى الذي عابرال األجنبي إلى باإلضافة، 2المعموماتية

 المعاممة تفاقياتإ من أو الدولية، االتفاقيات مقتضيات من يستفيد الذي األجنبي أيضا
 البمدين مواطني تعفي االتفاقية كانت إذا القنصمية، لمتأشيرة الخضوع من فيعفى بالمثل،

 3.االتفاقي حسب الوطني يفالتعر  بطاقة أو جواز، إال لدخولو يشترط وال التأشيرة، من
 لمدة الجزائر  في البقاءراد أ إذا المقيم غير لألجنبي أجاز الجزائري  المشرع أن كما
 باإلقميم إقامتو مدة تمديد يطمب أن 14 ، 10 المواد في عمييا المنصوص المدة تتعدى

 يةاإلدار  لمسمطات يمكن حيث التأشيرة، في بيا المرخص المدة من ألكثر الجزائري 
 90 تسعون أقصاىا لمدة التأشيرة تمديد عمى ستثنائيةإ بصفة توافق أن إقميميا المختصة

 جلأ من التأشيرة في لو المحددة المدة من ألكثر إقامتو مدة تمديد راد أ إذا لكن،  4يوما
 صالحية نقضاءإ من يوما 15 عشر خمسة قبل المقيم بطاقة يطمب أن إقامتو تثبيت

 .5 التأشيرة
 
 
 
 

                                                           
1
 ، المرجع السابق.11-08من القانون  14المادة  - 

2
 جيل مركز القانونيةالمعمقة، األبحاث جيل مجمة ،"زائريالج القانون في االجنبي مركز" قناوي، نسيمة بكاري، رفيق محمد - 

 .106، ص  2018 سبتمبر ، 28 العدد العممي، البحث
3
 -  

4
 ، المرجع السابق.11-08من القانون  13المادة  - 

5
 ، المرجع السابق.11-08من القانون  18المادة  - 
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 الومٍوٍي األجاًة إلاهح شزوط :اًٍاث

 ،الجزائر  في والدائمة المعتادة، و الفعمية إقامتو تثبيت في يرغب الذي األجنبي مقيما يعد
 صالحيتيا مدة إقامتو مكان والية قبل من المقيم بطاقة بتسميمو بذلك لو ُرخص والذي
 قانونية، بصفة زائر الجب أقام الذي األجنبي لمرعية تسمم سنوات 10 عشر أو ، 02 سنتان

 الثامنة سن وبمغوا معو يعيشون الذين ألبنائو وكذا أكثر، أو سنوات 07 سبعة لمدة ومستمرة
 مدة تتعدى ال مقيم بطاقة عمى األجنبي الطالب يتحصل أن يمكن كما. 18 عشر

 عمى األجير األجنبي العامل يتحصل كما قانونا، المحددة تكوينو أو تمدرسو مدة صالحيتيا
 صفة يفقد 1بالعمل لو ترخص التي الوثيقة صالحية صالحيتيا مدة تتعدى ال المقيم بطاقة
 .2واحدة سنة لمدة مستمرة بصفة زائريالج اإلقميم عن يتغيب الذي المقيم األجنبي المقيم،

 

 :اإللاهح تطالح هٌح إجزاءاخ  :الثاًً الفزع
 حيث ، 3زائرالج في يقيم أن األجنبي ولصاحب يتسنى الذي اليوية سند ىي المقيم بطاقة إن
 األمن مصالح لدى شخصية بصفة التقدم المقيم بطاقة طالب األجنبي عمى جبي

 فعمى إداري، بممف مرفقا ،) إقامتو مكان ( المختصة البمدية مصالح لدى أو المختصة،
 دةستفااإل ويريد مأجور، نشاط ممارسة قصد زائرالج في باإلقامة يرغب الذي األجنبي

 رخصةعمل،  :التالية الوثائق إحدى عمى زاحائ يكون أن المقيم بطاقة عمى والحصول
 الخاضعين غير لألجانب بالنسبة أجنبي عامل بتشغيل تصريح لمعمل، مؤقت ترخيص
 البطاقة لطالب تسمم المطموبة، لمشروط الممف مطابقة تأكيد عممية وبعد ، 4العمل لرخصة
 وبعد أشير، 03 ثالثة صالحيتو مدة  األجنبي المقيم اقةبط محل يحل الذي  إيداع وصل
 الممف بإرسال إقميميا المختصة األمن مصالح تقوم المقيم، بطاقة طالب عن بالتحري القيام
 بإعداد تقوم التي المختصة، الوالية مصالح إلى الطمب موضوع حول رأييا ب مرفقا كامال
 .األجنبي المقيم بطاقة
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 تقوم التي المختصة، األمن مصالح إلى إرساليا يتم المعدة جنبياأل المقيم بطاقة إن
 إن ممزم إقامتو، بطاقة فقد الذي األجنبي إن اإلشارة وتجدر ، 1رباألم لممعني بتسميميا
 التابعة، البمدية أو الشرطة، لمحافظ ساعة 48 وأربعينة ثماني ظرف في بفقدىا يصرح
 المادة وبحسب 2المفقودة البطاقة صدرأ الذي ةالوالي والي طرف من ثانية نسخة لو وتسمم
 الشروط حدأ يستوفي يعد لم إذا اإلقامة بطاقة سحب يمكن فانو 11  08 القانون من 22

 .إياه لتسميميا المطموبة
 التنقل .: حرية  الثانيالمطمب 

 مع حرية بكل فيو يتجول أو يتنقل أن يمكنو راب الوطني ،الت في يقيم الذي األجنبي إن
 أن حيث 3العامة والصحة األمن، عمى لممحافظة القانون يفرضيا يراعاة اإلجراءات التم

 الوطنيراب الت في التنقل حرية لألجنبي طىأع 11-08 القانون في زائري الج المشرع
 المادة نص مع يتوافقما  و الجميورية، وقوانين القانون ىذا إحترام   إطار في وذلك

 يحق "انو عمى نصت التي ؛ 2016 لسنة الدستوري لتعديلا من 55 والخمسين الخامسة
 يتنقل وان إقامتو، موطن بحرية يختار أن والسياسية المدنية بالحقوق يتمتع مواطن لكل
 وعميو والقانون الدستور، في مكفولة لألجانب التنقل حرية فان ومنو".الوطني التراب عبر

 حرية شروط إلى نتطرق ثم ،) األول عالفر ( التنقل حرية مفيوم المطمب ىذا في سنعالج
  .)الثاني الفرع( التنقل
 األجانب تنقل حرية مفيوم :األول الفرع
 الدولة داخل الحركة أي اإلياب، و الذىاب في الشخص حق :األجنبي تنقل بحرية يقصد
 متى إلييا والعودة منيا، الخروج في وحقو اإلقامة، بنية قانونية بطريقة إلييا دخل التي
 يشكل أال شريطة المضيفة، الدولة تشترطيا التي والشروط لمضوابط استفاءة مع ء،شا

  4.وسالمتيا الدولة وامن العام، لمنظام تيديدا وجوده
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 :التنقل حرية شروط : الثاني الفرع
 يتمتع الذي األجنبي أن عمى ،11-08 القانون من 24 والعشرون بعةاالر  المادة لمنص بالرجوع
 :التالية الشروط فيو تتوفر أن يجب التنقل بحرية

 دخل الذي المقيم، غير األجنبي ستبعادإ يعني وىذا ،الجزائر في مقيما األجنبي يكون أن 
 لو يكون أن دون يوما 90 تسعون لتتجاوز لمدة اإلقامة بنية إلييا دخل الذي أو ،الجزائر عابر 

 التي التحديد حسب بو أجورم نشاط أو ، ميني نشاط ممارسة إقامتو،أو تثبيت في القصد
 بين ميز قد نوأ ومعزائري الج المشرع نأل القانون، نفس من 10 العاشرة المادة بت جاءت
 :األجانب من نوعين

 األجنبي كون حيث من المصطمحات، ستعمالإ في دقيقا يكن لم فانو مقيمين، وغير مقيمين
 يمس ن ال أ  التنقل حرية يف الحق لو يكون نظامية بطريقةزائر الج إلى دخولو وبمجرد
 الجميورية، وقوانين األجانب، إقامة قانون وأحكام العامة، بالسكينة ئراالجز  في المقيم األجنبي
 يجب األجنبي طبيعي، أمر وىو األجنبي، تنقل حرية عمى قيد بمثابة الشرط ىذا أن ويبدو

 القانون يحترم نأو  ين،المواطن عمى المطبقة لمقوانين اإلقميم داخل تصرفاتو في يخضع نأ
 التي الوثائق أو المستندات، يقدم أنو   إبعاده طائمة تحت وحركتو، واقامتو، دخولو، ينظم الذي
 الخامسة المادة أوجبتو الشرط وىذا لذلك، المؤىمين األعوان من طمب كل عند وضعيتو تثبت

 القانونية لوضعيةا معرفة من األعوان يتمكن حتى وىذا ،  11-08القانون  من 25 العشرون
 مدة نقضاءإ حال في المناسبة راءات اإلج واتخاذ تحركاتو، وتعقب الدولة، داخل نبيلألج

 في الفصل غاية إلى مؤقتة بصفة السفر وثيقة أو جواز، حجز يتم الحالة ىذه وفي إقامتو،
 .وضعيتو

 الدرك فرق أو الشرطة، محافظ وىي المعنية لمجيات بالتصريح المقيم األجنبي يقوم أنو  
 ستة تتجاوز لفترة أو نيائية، بصفة الفعمية إقامتو محل تغير عند البمدية، لدى أو الوطني،

 مقر إلى لوصولو الالحقة أو السابقة، يوما 15 عشر خمسة ميعاد في وذلك أشير، 06
 بتمك يسمح و األجنبي، عاتق عمى يقع قانونيإلتزام  بمثابة يعد الشرط ىذا الجديدة، اإلقامة
 إلى يؤدي اإللتزام ليذا األجنبي مخالفة نأو  الضرورة، عند ستدعائوا  و  مراقبتو   من الجيات
 إبعاده؟ في اإلدارة سمطة حول قائما السؤال يبقى ذلك ومع 1جزائية عقوبات تطبيق
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 المطمب الثالث : األحكام الجزائية لإلقامة الغير الشرعية لألجنبي 
                                                                   ة الجزائي العقوبات الفرع األول : 

            
-08اليجرة الغير الشرعية واإلقامة الغير القانونية لألجنبي جاء قانون  ظاىرة محاربة قصد

 ومراقبة ياألجنب تواجد مراقبة من السمطات تمكن يالت واإلجراءات ير التداب من بجممة 11
 المقيم ياألجنب يقوم  أن ضرورة اإلجراءات تمكبين  ومن ،الجزائري التراب عمى تحركاتو
 أو ئية نيا بصفة ية الفعم   ية بالتصريح عندما يريد تغيير مكان إقامتوقانون بصورة رئبالجزا
فالمشرع  11-08 رقم القانون من 27 المادة نصفي   المشرع يو عم نص ما وىو مؤقتة
 شترطا كما ،يير محل المسكن سواءا كان بصفة نيائية أو مؤقتة التصريح عند تغ استطر
يم أو القد إقامتو بمحل البمدية  ومصالح ية األمن المصالح لدى ٌصرحي أن ياألجنب عمى

 ال يرة قص فترة يف يح التصر  إجراءات بإتماميؤكد أن يقوم األجنبي   نجدهالجديد ، كما 
لتاريخ وصولو إلى  الالحقةأو  ةتو محل إقامتو القديميخ مغادر لتار  السابقة يوما  15 تتجاوز

مقر إقامتو الجديدة أما في حالة عدم قيامو بالتصريح فإنو يعاقب بدفع غرامة مالية تتراوح ما 
 .111-08من القانون  40دج طبقا لممادة  15000دج إلى  2000بين 

ي الحاالت العادية فإنو يعاقب فوق اإلقميم الجزائري وف إقامتوأم األجنبي الذي لم يحترم مدة 
 30000دج إلى  10000أشير إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين  06بالحبس من مدة 
 . 11-08من القانون  44دج طبقا لممادة 

 الثامنة سن عميو حين بموغو فإنويو والد مع نيسك  الذي القاصر ياألجنب فيما يخص إما
في  ورد ما وىذا بو ةخاص قامةإ بطاقة عمى حصوللم المختصة الجيات من التقرب عشر
إعتبر مقيما   اإلجراء بيذا قيامو  عدم حالة يف، و  11-08 القانون من 1 / 16 المادة نص

دج ،  20000دج إلى  5000بصورة غير شرعية ، حيث يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 
 قئوالوثا المستندات تقديم ياألجنب رفض حالة يوف،  11-08من القانون  45حسب المادة 

دج إلى  5000لمؤىمين يعاقب عميو بالغرامة من ا األعوان من طمبيا عندة لوضعيتو المثبت
 .112-08من القانون  39دج  طبقا لممادة  20000
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 القانون ي حيث يمزم األجنب يواء بإ حيالتصر  11 / 08 القانون فرضيا الت اإلجراءات من
 الدرك فرقة أو الشرطة محافظة لدى بو يصرح أنية صفة كانت يأوي أجنبيا بأ  مؤجر كل

  يف القانون يفرق  وال المؤجرة ين العالبمدية  لدى المصالح ىذه وجود عدم لةحا يوف يالوطن
  أو واألسفارياحة الس ووكاالت الفنادق كأصحاب محترفا يكون  فقد المصرح المؤجر صفة
 أربع خاللينبغي أن يكون التصريح باإليواء  والاألح كل يوف لممنازل عادي مؤجرا يكون 

ئية جزا عقوبات بذلك يح التصر  وعدم ياألجنب يواء إ عمى القانونيرتب و  ساعة،  وعشرين
من  29دج ، وفقا لممادة  20000دج إلى  5000تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 

 .1 11-08القانون 
 العقوبات قانون ألحكام وفقالألشخاص المعنوية ة يية الجزائالمسؤول تطال أن يمكن و 

  المواد لنص طبقا وىذا واألسفار حةياالس ووكاالت ية الفندق بالمؤسسات األمر ويتعمق
 . العقوبات قانون من 46 ، 38،41

  11-08القانون  من 2 / 46 لممادة وفقا ية إنسان ىانةإيواء األجنبي إ رافق إذا ماأ    
إلى  300.000بالحبس من خمسة إلى عشرة سنوات وبغرامة مالية من يعاقب   الفاعل نإف

-08من القانون  50دج وكذلك بالنسبة لألشخاص المعنوية طبقا لنص المادة  600.000
، كما يعاقب وفقا لمقانون كل أجنبي خاضع لتحديد اإلقامة ولم يمتحق في اآلجال  11

من القانون  43وىذا ما جاء في نص المادة المحددة قانونا أو غادره فيما بعد دون رخصة ،  
08-11 2. 

لمحصول عمى الجنسية الجزائرية وتسوية  احتياليةوقد يمجأ األجنبي المقيم إتباع طرق 
إقامتو وتثبيتو ولعل األسموب المتعارف عميو ىو ما يعرف بالزواج المختمط أو الزواج األبيض 

من قبل المياجرين حيث يقوم األجنبي بعقد ىذه الظاىرة التي تستحق المراقبة  انتشرتفقد 
 . 3زواج مختمط بنية تسوية وضعيتو 
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( سنوات، وغرامة 5( سنتين إلى )2ولمحد من ىذه الظاىرة قرر المشرع عقوبة الحبس من )
دج لكل من يقوم بعقد زواج مختمط قصد  500000إلى  50000مالية تتراوح ما بين 

الجنسية  اكتسابر الحصول عمييا، أو لغرض الحصول عمى بطاقة مقيم أو جعل الغي
أو جعل الغير يكتسبيا ، وتطبق نفس العقوبة عند قيام األجنبي لنفس السبب وذلك  الجزائرية

بعقد زواج مع أجنبية مقيمة في الجزائر مع تشديد العقوبة إلى عشرة سنوات حبس وغرامة 
فة من عدة أشخاص المخال ارتكبتدج إذا  2000.000دج إلى  500.000مالية من 

منظمين ، إضافة إلى العقوبات التكميمية التي قد يتعرض ليا نفس األشخاص المدانين 
 اجتماعيالجزائري ومن مزاولة أي نشاط ميني أو  باإلقميموالمتمثمة في المنع من اإلقامة 

 .  1( سنوات عمى األكثر 5من خاللو المخالفة لمدة ) ارتكبتالذي 
 جراءات اإلدارية اإل :  الثانيالفرع 
ية القانون اإلقامة حكاملف ألالمخاي األجنب من اإلقامة بطاقة سحبي ف العقوبات ىذه تتمثل
 : تية اآل حاالتفي ال منو اإلقامة يث يمكن سحب بطاقة ح رئبالجزا

إذا لم تعد تتوفر فيو الشروط القانونية التي تحصل فييا عمى بطاقة  اإلقامة بطاقة تسحب
ن يغيب عن اإلقامة باإلقميم الجزائري لمدة سنة أو أكثر دون سبب معمل طبقا اإلقامة وكا

 . 11-08من القانون  22لممادة 
فإنو يجب إعالم  11-08إذ أنو وضمان لحقوق األجنبي المنصوص عمييا في القانون 

( يوما إبتداءا من 30األجنبي محل قرار سحب البطاقة مع إعطائو ميمة قانونية تقدر ب )
( يوما 15، مع إمكانية تمديد الميمة مرة واحدة إلى ) 22/1يخ التبميغ بالقرار وفقا لممادة تار 

من  22/3بو المادة  ما جاءتوبطمب من األجنبي مع تبرير طمبو ىذا  استثنائيةفي حاالت 
  . 2 11-08القانون 

سكينة مع أنو يمكن سحب البطاقة من األجنبي الذي تكون نشاطاتو منافية لألخالق وال
العامة أو المساس بالمصمحة الوطنية ، ىذه الحالة يبعد األجنبي مباشرة بعد إتباع اإلجراءات 
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 . 11-08من القانون  22/4/5اإلدارية والقضائية في ىذا الشأن طبقا لنص المادة 
كما تسحب بطاقة المقيم من األجنبي الذي لم يقم بإحضار عائمتو خارج اإلجراءات 

ورة ، وسحبيا كذلك في حالة إرتكاب األجنبي لجريمة يعاقب عمييا بموجب القانونية المذك
 قانون العقوبات .

جراءات أخرى تتمثل في المنع من اإلقامة بالتراب الوطني إوقد يتعرض األجنبي إلى 
( سنوات عمى 5الذي إرتكبت بمناسبتو المخالفة لمدة ) اجتماعيومزاولة أي نشاط ميني أو 

ن محل قرار الطرد أو اإلقامة الجبرية في حالة ما إذا تعذر إخراجو من األكثر ، كما يكو 
 . 1التراب الوطني 

  في الجزائرجنبي لتشغيل األالنظام القانوني  :المبحث الثاني
القانون  وكذا  11-08 جانب في القانون العمال األتشغيل بتنظيم  ةحكام المتعمقت األءجا
بالجزائر  ةجنبياأل ةاليد العامم ةقامفي تنظيم إئري الجزارع المش ةغبتعكس ر  10-81 رقم

جراءات لتشغيل من الشروط واإل ةمجموعتتمثل في  ةقانونيآليات ستحداث إوذلك من خالل 
حكامو من طرف صاحب أ ةمخالف ةفي حال ، كما وضع جزاءات تطبق  ةجنبياأل العامة  اليد

 إلى مطالب وىي كالتالي : منو سوف نقسم ىذا الموضوعجنبي مل األاو العأالعمل 
 في الجزائر األجنبيول: شروط تشغيل المطمب األ 

ة مراقبو تنظيم ل من الشروط والقيود ةمجموع 10- 81وقانون  11-08لقد وضع القانون  
منيا يمتزم بيا صاحب الييئة المستخدمة ومنيا العامل األجنبي بالجزائر  ةجنبياأل ةالعامماليد 

 الشروط من خالل الفروع اآلتية : ، سنبين من خاللو ىذه 
 الواجب توفرىا في العامل األجنبي :الفرع االول: الشروط 

قيد المشرع الجزائري عدة شروط البد أن يمتزم بيا العامل األجنبي لمحصول عمى رخصة 
 : العمل منيا

 الحصول عمى رخصو العمل او ترخيص المؤقت لمعمل: أوال
ي أيعتبر شرط ضروري لتشغيل المؤقتة  العمل ةخصو ر أجنبي عمى جواز حصول األن إ
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المتعمق بشروط  10- 81من القانون رقم ة الثانية المادمن خالل ما ورد في جنبي أ لعام
ن أالجزائر بجر نشاط مدفوع األ ةجنبي عمى ممارسوالتي تمزم كل أجانب تشغيل العمال األ

 81من قانون رقم  ل المادة الثانيةة ،ـ من خالالعمل المؤقت ةو رخصأجواز  ئزا عمىيكون حا
جر مدفوع األأن يمارس نشاطا معينا لممستفيد  ةالعمل المؤقت ةو رخصيسمح جواز أو  10-

 .1ة لمده محدد
 17 ةمادالفي  11- 8خير نص في القانون تعديل األالالمشرع الجزائري من خالل  لكن

سمم فت ةلمؤقتاالعمل  ةصمكان رخ كان جواز العمل والترخيص المؤقت لمعملم ةعمى رخص
شير وال أ ةجور يتجاوز مدتو ثالثأجنبي لعمل مالعامل األ ةمزاول ةالعمل في حال ةرخص

 ةما رخص، أ 10- 81من القانون رقم  10 ةماد، من خالل اللمتجديد  ةيتعدى سنتين قابم
نبي االجفيي تسمم لمعامل  10 -81من القانون رقم الثامنة  ةفيي حسب الماد ةمؤقتالالعمل 

 ةوىي غير قابم، و تساوييا أشير أتقل عن ثالثو  ةجر لمدنشاط مدفوع األ ةالمدعو لممارس
 .2ة في السن ةواحد ةكثر من مر ألمتجديد 

 ة :الصحي ةىيل وشرط السالمأالمقيم والت ةالحصول عمى بطاق :انياث
 : المقيم ةبطاق ىالحصول عم  -1

ت صمقيم وىذا ما نال ةعمى بطاقالحصول زائر العمل بالجالذي يرغب جنبي يجب عمى األ
بالجزائر بيدف  ةاالقامفي جنبي الذي يرغب لعامل األفا 11- 8من القانون  4 ةعميو الماد

التي ترخص  ةصالحيتيا الوثيق ةيحصل عمى بطاقو مقيم ال تتعدى مد  جورأنشاط م ةممارس
حدى الوثائق إعمى  ااال اذا كان حائز  ةمن ىذه البطاق ةستفاداالال يمكن لو غير أنو لو بالعمل 

 ة :تياأل

 لألجانب ةجنبي بالنسبتصريح بتشغيل العامل األ ،مؤقت لمعمل، ترخيص العمل  ةرخص 
                                                           

1
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 جنبييشترط عمى األ 11 -8القانون فالعمل  ةغير الخاضعين لرخصال

 ةالدائمادة و والمعت ةقامتو الفعميإذا كان يرغب في تثبيت إالعمل  ةوال عمى رخصأالحصول  
مب يو من طفيع العمل ال ةرخصل ومتالكإن أستخراج بطاقو مقيم و إالجزائر وذلك عن طريق ب

الذي جاء  510- 82من المرسوم  13 ةالمادتنص عميو الحصول عمى بطاقو مقيم وىذا ما 
 تاءجرااإلفاء يصاحبيا من است ةالعمل المؤقت ةو رخصأمتالك جواز العمل إال يعفى فييا " 
 . (1) جانب في الجزائراأل ةباقام ةالعمل والمتعمق اري بيمافي التشريع والتنظيم الج ةالمقرر 

 : جنبيمعامل األة لالصحي ةىيل وشرط السالمأالت  - 2
ىو محدد  اكم ةلموظيف ةالزم ةمينيات شيادلن يكون مؤىال وحائزا أيجب العامل األجنبي 

يتعمق  اىيل شرطأالت لى جانب شرطإشترط المشرع إكما  10 -81قانون المن  5المادة 
وىذا ما نص  ةجيد ةيتمتع بصحأن جنبي لعامل األط أن يكون اشتر إذ إبالجانب الصحي 

 (2).10- 81من القانون الخامسة عميو المشرع في الماده 
 جنبي نشاط تجارياأل ةبممارس ةشروط خاصثالثا: 

لمتاجر  ةالميني البطاقةى بالجزائر بعد الحصول عم ةالتجار  ةممارسنبي جال يحق لأل 
 األمر ن يقدم المعني بأيجب ة خير األ اتوجنبي الحصول عمى ىالتاجر األ ةجنبي بطاقاأل

مكان وجود المحل  وأقامتو إ ةلوالي ةالتابع ةشؤون العامالبالتنظيم و  ةالمكمف ةطمب لدى المديري
 . (3)ة اريجات التمشركلعضاء المسيرين في ما يخص األ ةمقر الشركأو التجاري 

 ة:المستخدم ةالييئطرف  ميا مناالفرع الثاني: الشروط الواجب احتر .

 :أشترط المشرع الجزائري مجموعة من الشروط في ىذا الشأن من بينيا
 

                                                           
1
 .بودشيشة آمنة - 

2
، ممتقى تنظيم العالقات الدولية  10-81و  11-08معاشو نبالي قظة، شروط تشغيل األجانب في الجزائر وفق قانون  - 

 .  2012، جامعة ورقمة ،  2الخاصة ، مركز األجانب ، ط

3
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 : التصريح بتشغيل االجنبي: والأ 
 48رح بو خالل صن ي، أجنبياأو معنوي يشغل أيشترط القانون عمى كل شخص طبيعي 

 ةوعند عدم وجود ىذه المصالح لدى بمدي،العمل  لوزارةقميميا إ المختصةلح لدى المصا، ةساع
 طبقا لنصوىذا ، قميميا ة إالدرك الوطني المختص ةو فرقأ ةالشرط ةو محافظأتشغيل ال محل

 اطبق نياء عالقو العملإجراء عند فاء نفس اإليستإويجب ،  11- 8قانون المن  28الماده 
لتزام إعمى  28، مع إضافة الفقرة الرابعة في المادة  11-8قانون من ال 2 /28منص القانون ل
 .1 الحصول عمى ترخيص من الوزير المختص ة الذي يشغل بحارة أجانب لك السفينام

   ثانيا: رقابة العمال االجانب
حترام الييئات إمن مدى  ةلى تمكين السمطات المختصإ ةجنبياأل ةالعمال ةتيدف رقاب

بتشغيل  ةجراءات المتعمقجانب لشروط تشغيميم وعدم مخالفتيا لمتدابير واإلأللمعمال ا ةالمشغم
 .جنبي لمترتيبات التي يقررىا تشريع العملالعامل األ ةلى عدم مخالفإ ةضافإجانب العمال األ

المستندات و عوان المؤىمين من كافو الوثائق ألاكن تم ان ةالمستخدم ةييئلذا يجب عمى ال
مصالح العمل عمييا إشعار  يجب اكم، جانب لدييا عند كل طمب لتشغيل األ ةالمرخص
يتعين  ةوفي ىذه الحال ةساع 48في ظرف  جنبيأمل ابكل نقص لعقد عمل لع ةالمختص

وىذا  ةالمستخدم ةو لمييئتو رخصأن يعيد جواز عمل أجنبي المعني باالمر ألالعامل ا مىع
 . (2) 11-08من القانون  21طبقا لنص المادة  

 ةالمستخدم ةالييئ ةزاميإل ىعم 11-08قانون المن  28 ةماداللتزام في تكرر ىذا اإل دوق
مما طمبت تصة كمسمطات المخل ةالعمل المؤقت ةو رخصأن يستظير جواز أجنبي األالعامل 

بنيتو في نقض يوما  15خالل  اقميميإ ةخطار مصالح العمل المختصإمنو ذلك مع وجوب 
  2 المنصب الذي يشغمو ةلى مغادر إاب التي دفعتو سبالعمل وتوضيح األ ةعالق

  الجزائرفي  يجنبجراءات تشغيل األإ :المطمب الثاني
نما  ةتمقائي ةالعمل ال يتم بصف ةعمى رخص وحصولونبي جن تشغيل األإ عدة يتم باتباع وا 
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يم التي تنتيي بتسم ا ما ىي سابقة لدخولو ومنو ماىي ال حقة لمموافقة األوليةجراءات منيإ
 ة:تيالفروع اآلما سيتم تبيانو في العمل وىذا  ةرخص

  العمل ةلمحصول عمى رخص المسبقةاالجراءات : الفرع االول
 ةمينأو و حرفي أو صناعي أتجاري أو نشاط جور أنشاط م ةجنبي يريد ممارسأعمى كل  
يئات مام اليأ ةالقنصمي ةشير أالحصول عمى تليذا الغرض إذ يطمب لدخول ايقدم طمب  ةحر 

 ةبالتشغيل لدراس ةالمعني ةبالخارج يتم بعدىا تحويل الممف الى الوزار  ةالجزائري ةالقنصمي
فر جميع اتو  ةوفي حال،  ةوالوالئي ةشغيل الوطنيت التمن قبل وكاال ةب العمل المتاحصمنا

لكي  ةمر بالموافقباأل يمعنالويتم بعده تبميغ  ةالموافق ةتمنح الوزار  ةالشروط المبدئي
 .1ي  قميم الجزائر إلإلى المدخول  ةجراءات القانونياإل  اشريب

 المبدئية لمموافقةالفرع الثاني: االجراءات الالحقو 

 اوال :األجانب الراغبين في ممارسة نشاط مأجور
عمى  ان يكون حائز أنشاط ماجور في الجزائر  ةجنبي يرغب في ممارسأيتعين عمى كل  

ويسمح جواز  10 -81من قانون رقم  2 ةكدتو المادأما العمل المؤقت وىو  ةو رخصأجواز 
 ىولد ةمحدد ةمدنشاطا معينا مدفوع األجر لن يمارس أالعمل المؤقت لممستفيد  ةو رخصأ

 .  2ا دون سواى ةعمل واحد ةىيئ
عمى طمب المعني  ابناء ةالعمل المؤقت ةو رخصأالعمل منح جواز  ةوتتولى مصالح وزار 

 ة :تيوثائق اآلال امر بعد تقديميباأل
الى عقد  ةضافباإل ’ةلى الجزائر بصفو قانونيإلمدخول  ة: مرفق بالوثائق المثبتتقديم طمب - 1

المرسوم   من 15و8العمل حسب المواد  ةخرى تكون حسب نوع رخصاألثائق ما الو أالعمل 
82- 510. 

من قانون  6 ةي ممثمي العمال المادأر  نالعمل والمتضم ةصاحب ة: من الييئتقرير معمل -2
يحدد  510 -82مرسوم المن  2 ةالبيانات المنصوص عمييا في الماد ىيحتوي عم 10 -81
 . 3 جانبمعمال األل المؤقتةالعمل  ةو رخصأمنح جواز ات كيفي
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الى مصالح التشغيل  ةالعمل المؤقت ةرخصو و تجديد جواز العمل أيقدم طمب تسميم 
 ةيوم الموالي 45جنبي في حدود أنوي توظيف عامل التي ت ةالمشغم ةقميميا الييئإ ةالمختص
 . 510- 82وم سمن المر   9و  6لنص المادتين وفقا يداع الطمب إلتاريخ 

مدتيا تطابق مده عقد العمل و و جواز العمل أ ةالعمل المؤقت ةرخص ةالمعني الوزارةوتسمم 
طراف تفاق األإء العقد بنتياإيمكن  اكم، شير أ ةو تقل عن ثالثأسنتين الن تتجاوز أوال يمكن 

 ةالعقد فتحدد المد  ةوفق لطبيع  و التسيير وقد تكونأىو الحال في عقود تقديم الخدمات كما 
ذا كانت قد إنياء عإ ةمنفردالرادتو إجنبي بيمكن لمعامل األ اكم، تمامو إو أنجاز العمل إب

يوما وىذا طبقا  15ل قميميا خالإ ةمغ مصالح العمل المختصن يبأعمى ، ةعذار مقبولأ لديو
  1 10 -81من القانون رقم  18 ةلنص الماد

  ةحر  ةو مينأو حرفي أو صناعي أجانب الراغبين في ممارسو نشاط تجاري : األثانيا
 ةشروط القانونيالفاء يستإنو يشترط إف 11-08من قانون  20 ةبالرجوع لنص الماد

 ةلى بطاقإ ةباإلضاف ةالميني ةلبطاقا النشاط منيا الحصول عمى اليذ ةالمطموب ةتنظيميالو 
و أ ةالميني ةمر تحرير طمب لمحصول عمى البطاقويجب عمى المعني باأل، المقيم التاجر 

 . 2 التاجر المقيم ةبطاق
و مكان أو وجود المحل التجاري أقامتو إمكان  ةيداع الطمب لدى مصالح الواليإويجب 
 ة.تجاريالات شركمل ةبالنسب ةالنشاط ومقر الشرك ةممارس

جنبي من طرف الوالي تاجر األالو بطاقو أ ةالميني البطاقةا كانت سواء ةوتسمم البطاق
 ةنتياء مدإلمتجديد وتجدد قبل شيرين من  ةصالحيتيا سنتين قابم ةقميميا مدإالمختص 
 .صالحيتيا 

 
 
 

                                                                                                                                                                                           

يتعمق بالبطاقة المينية المسممة لألجانب الذين يمارسون نشاطا  11/12/2006المؤرخ في  454-06المرسوم التنفيذي رقم  
 تجاريا وصتاعيا وحرفيا أو مينة حرة عمى التراب الوطني .

  
 .15محمد نذير برحمة ، المرجع السابق  ، ص - 1
2
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 ةحر  ةمينأو  ةحرفأو  ةتقميدي ةصناعأو  اتجاري اجنبي الذي يمارس نشاطلأل ةبالنسبأما 
 .  (1) المعني  تجاري من طرفالسجل البعد التسجيل في  اال ةنو ال تسمم البطاقإف
 

 األحكام الجزائية لمخالفة قوانين التشغيل المطمب الثالث: 
 ةعماللمحكام التشريع المنظم أ ةمن الجزاءات عند مخالف ةجمم 11- 8يقرر القانون 

عمى حد  ةالمستخدم ةتتعمق بالييئ اتعقوبو ي جنبفيناك عقوبات تتعمق بالعمل األ ةجنبياأل
نقسم ىذا المطمب إلى فرعين )األول( الجزاءات المقررة لمعامل األجنبي ، سواء ومنو سوف ال

 .لممستخدم ةالمقرر الجزاءات لتناول فيو تمك )الثاني( 
 لممستخدم ة؛ المخالفات المقرر األولالفرع 
دون تمك التي ذات طابع جزائي خدم مخالفات قر لممستأن المشرع الجزائري أ ةشار يجب اإل

 :منيا جنبي ومن بين ىذه المخالفات نذكر تتسم بالطابع االداري عمى غرار العامل األ
  و العمل غير ما ىو مصرح بوأو سقط صالحيتو أاوال: تشغيل عامل بدون جواز عمل 

من  19 ةطبقا لنص الماد دج 10000و ج د 5000وح بين ار تتمالية  ةيعاقب بغرام
من  49 ةمادلمطبقا دج  800.000دج إلى   200.000من  ةويعاقب بغرام 11 -8القانون 
  1 11 -8القانون 

مختمفين وجود عقوبتين مختمفتين في قانون ما يمكن مالحظتو وجود تناقض بين المادتين ل
 .الغرامتين ةلنفس المخالفو فيناك فرق كبير بين قيم

  ةوامر وتعميمات في المؤسسأي بتشغيل عامل أجنب ةثانيا: حال
 ةضافتطبق عمى عدد المخالفات باإلج د 5000لى دج إ1000من  ةيعاقب بغرامو مالي

و يتابع أالعود يالحق ، أما في حاالت يتعرض ليا صاحب العمل  ةديبيأت اتالى عقوب
تين حد العقوبأو بأشير أ ةمع الحبس من شير الى ست ةالسابقبنفس مقدار الغرامة قضائيا 

 .2 10 -81من القانون  20 ةمادالالمشرع في  ووىو ما نص عمي
 

                                                           
1
 محمد أحميداتو ، المرجع السابق   - 

2
 .. 2010 ر،ئالجزا ،يسبمق دار لألجانب، ريئالجزا القانونيدان، مولود د- 
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 ثالثا: عدم القيام بالتسريح
ج د 20000لى إ 5000من  ةالمالي ةالغرام ةعقوب 38في مادتو  11 -08قانون   قرأ 

 8من قانون  29 ةريح المنصوص عميو في المادصلقيام بالتاجنبيا ويغفل أوي ألكل شخص ي
 ةشخاص المعنويعمى األية الجزائ ةنيا تشير الى ترتيب المسؤوليإنون فمن نفس القا 11-

 .(1)46 41 38المواد  في ةمخالفات المذكور الحكام قانون العقوبات عمى أل اطبق
 جنبياأل للمعام ة: العقوبات المقرر الثانيالفرع 

 ةداريإ اتوعقوب ةجزائي اتعقوب جنبي من العقاب بل قرراأل لالمشرع العامثني لم يست 
 ة: العقوبات الجزائيأوال 

بين ما وح ار تت ةبغرام بالتشغيل ةحكام المتعمقجنبي الذي يخالف األاأل لالعام عمىتسمط  
حدى إو بأ  لى شير واحدإيام أ ةح بين عشر و راتت ةوبالحبس لمدج د 5000و  دج  1000

 25 ةممادطبقا ل ىذاده ضالتي تتخذ  ةداريجراءات اإلخالل باإلدون اإل، ىاتين العقوبتين فقط 
بعينيا  ةحدد مخالفولم ي ةعاميغة نو جاء بصأىذا النص عمى ويالحظ  10 -81من القانون 

حكام أجنبي الذي يخالف " يعاقب العامل األةالعبار اءت جنبي فجاألبيا العامل كتر ين أيمكن 
عمى جواز الحصول دون العمل  ةمر يطبق في حالن األأواضح النو من أىذا القانون" غير 

نو إف 11 -8من القانون رقم  39 ةنص المادإلى رجوع وبال (2)ة العمل المؤقت ةو رخصأ
و الوثائق أعن تقديم المستندات يمتنع  جنبيأكل ج د 20000لى إ 5000من  ةيعاقب بغرام

من  25 ةليو المادإشارت أالنحو الذي عمى عوان المؤىمين ألل ةالتي تبين وضعيتو القانوني
 . 3 انوننفس الق
جنبي نو يجب عمى األالتي جاء فييا أ 20 ةداحكام المأ ةجنبي عمى مخالفيعاقب األ اكم

شروط اليستوفي  نأ ةحر  ةو مينأو حرفي أو صناعي أتجاري نشاط الذي يرغب في ممارسو 
لى إ 50.000من  ةمالي ةىذا النشاط وذلك بغرام ةلممارس ةالمطموب ةالتنظيمي ة والقانوني

 41 ةعميو المشرع في الماد صالعود وىذا ما نة ويضاعف المبمغ في حالج د 200.000
                                                           

1
 معاشو نبالي فظة ، المرجع السابق   - 

2
 24محمد نذير برحمة ، المرجع السابق  ، ص - 

3
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 .1 11 -8قانون المن 
 ةداريالعقوبات اإل: ثانيا

حيث  ةداريإخرى أن المشرع الجزائري نص عمى عقوبات إف الجزائيةلى العقوبات إ ةضافاإلب
عرض ب ةيحدالء بمعمومات غير صحاإل 10 -81من القانون  14  ةجاء في نص الماد

 .المؤقت  و جواز العملأ ةسحب الرخص ةلى عقوبإصاحبيا 
افشاء  ةفي حال وعمم ةنياء عالقالتأديبي وا  جنبي المخالف الى التسريح كما قد يتعرض األ

 ةشياء المستعمماأل ةنو يمكن مصادر إف 11 -8من قانون  41 ةنص المادطبقا ل السر الميني
  .النشمط الغير الشرعيفي 
 .   حكام قانون تشغيل االجانبأ ةمخالف ةبعاد في حاللى الطرد او اإلإجنبي ض األيتعر  اكم

و أبعاد ت إلم يتعرض في حاال 11- 8ن القانون أوما يمكن مالحظتو في ىذا الخصوص 
ا كان عمى ذل 11-08قانون الفي  ةتشغيل الواردالحكام ألمخالفتو  ةجنبي في حالطرد األ
 .طردالبعاد و اإل التبحا ةالخاص تعديل المواد إعادةالمشرع 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .10مولود ديدان ، المرجع السابق  ، ص - 
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وفي األخير حاولنا من خالل ىذا الفصل أن نبين األحكام المنظمة إلقامة وتنقل وتشغيل 
 11-08األجنبي في الجزائر عمى ضوء القانون 

جاءت مواد ىذا القانون المتعمقة بإقامة وتنقل األجنبي بالجزائر حيث اكفل لألجنبي  حيث
جراءات قانونية حتى تكون اإلقامة شرعية بالتراب الوطني ، سواء الحري ة والحق وذلك بشروط وا 

 كان األجنبي مقيم إقامة دائمة أو غير دائمة أي مؤقتة .

فاألجنبي الذي يريد اإلقامة الدائمة عميو الحصول عمى بطاقة المقيم األجنبي ، حيث يسمميا لو 
األجنبي ، طبعا بعد إستيفاء الشروط القانونية التي  الوالي المختص إقميميا وذلك بطمب من

تجيز بذلك فتسمم لو البطاقة خالل مدة سنتين قابمة لمتجديد ، وقد تصل مدة عشر سنوات ، 
ذلك أنيا توجد أنواع من البطاقات وىذه األنواع مقيدة حسب اإلتفاقيت التي تبرميا الجزائر مع 

 عدة دول في العالم . 

الحق لألجنبي في التشغيل أي ممارسة عمل مأجور أو  11-08قر القانون إضافة عمى ذلك أ
جراءات البد إتباعيا  نشاط صناعي أو تجاري ، أو حرفي أو مينة حرة وذلك بشروط وا 

حتراميا منيا الحصول عمى رخصة العمل المؤقتة وجواز العمل .  وا 

المتعمقة باإلقامة والتنقل  كما سمط المشرع الجزائري عمى األجنبي في حالة مخالفة األحكام
دارية، تحتمف ىذه العقوبات وجسامة المخالفة سواء تعمق األمر  والتشغيل عقوبات جزائية وا 
باألجنبي أو الذي يساعده أو الييئة المستخدة لألجنبي ، وفي حالة إذا تعمق األمر بمخالفة 

أو بطاقة االمقيم  المساس بالنظام العام تتخذ ضده عدة إجراءات منيا سحب رخصة العمل
 وتتبعيا إجراءات أخرى كاإلبعاد والطرد . 
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جنبي في وفي خاتمة موضوعنا ىذا الذي تطرقنا فيو إلى النظام القانوني لوجود الشخص األ

 واستخالصمن خالل طرح اإلشكالية ومعالجتيا تم التوصل  11-08الجزائر عمى ضوء قانون 

 . راحاتاقتنتائج لمموضوع وطرح 

فقد نعتبر أن القانون قد واكب التطورات الحديثة الحاصمة عمى الصعيد الدولي من خالل 

عطائو الحرية في الحركة من خالل القانون  المعاممة القانونية لألجنبي في اإلقميم الجزائري وا 

 وتمتعو بجممة من الحقوق التي تحفظ كرامة اإلنسان وتصون حريتو 

نو في مسألة الحركة مجموعة من القيود تقابميا حق سمطة  اشترطسواءا الدخول أو الخروج  وا 

بعاد اإلالدولة في منعو من الدخول ألسباب مختمفة تتخذ عمى إثرىا إجراءات قانونية تتمثل في 

 والطرد .

بالمقابل فقد أكفل المشرع الجزائري عدة ضمانات وحقوق لألجنبي محل قرار الطرد أو اإلبعاد 

 رام المبادئ اإلنسانية  عمى أساس إحت

اإلقامة في التراب  11-08عمى نفس السياق فقد سمح المشرع الجزائري من منظور القانون 

جراءات تنظيمية إلقامة شرعية والحصول عمى بطاقة المقيم .  الوطني تحت قيود وا 

ك نشاط أو عمل في الجزائر فإن القانون سمح بذل مزاولةكذلك عمى األجنبي الذي يرغب في 

 تمكنو من الحصول عمى رخصة العمل أو بطاقة النشاط  والتزاماتبشرط إتباع إجراءات 

عدة عقوبات صارمة مختمفة  11-08أما في الشق المتعمق بالعقوبات فقد سن بموجب القانون 

 سب درجة المخالفة .ح
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ده قد في وجود األجنبي في اإلقميم الجزائري من طرف المشرع نج 11-08إن تنظيم القانون 

وراعى الجانب المتعمق بحقوق اإلنسان الذي يدخل في ساسة الدولة لمواكبة التطورات  احترم
 خاصة من جانب تعزيز وحماية حقوق اإلنسان .

  االقتراحاتسبق يمكننا تقديم بعض  بناءا عمى ما

ة إجراء مراقبة دائمة عمى حركة األجنبي وحجزىا في نظام اإلعالم اآللي في إطار خمق شبك -
 وطنية وموحدة 

تدعيم وتشديد المراقبة والحراسة عمى كل نقطة مراقبة حدودية مع إحترام حقوق كل أجنبي  -
 يتوافد إلى الجزائر تحت مبدأ إحترام حقوق اإلنسان والمعاممة بالمثل .

خمق نصوص قانونية تبين وضعية الالجئين وعديدي الجنسية وكيفية التعامل معيم في ظل  -
 ليجرة الغير الشرعية .ظاىرة ا انتشار

خميات لألجانب عمى مستوى النقاط الحدودية والتواصل معيم وشرح الحقوق  ءإنشا -
 المتعمقة بيم. وااللتزامات

 11-08زيادة ميمة آجال الطعن في قرار اإلبعاد التي دونيا المشرع الجزائري في القانون  -
 لقانونية وممارسة حق الدفاع .وذلك بشير عمى األقل حسب الحالة والظروف إلتباع الشروط ا

لمبحث في مواضيع أخرى ، وقد نستمر في البحث  انطالقةوأخيرا يعتبر ىذا الموضوع بمثابة  -
في ىذا الموضوع والتعمق فيو لموصول إلى نتائج أخرى ومواكبة أي مستجدات قانونية وطنيا 

        وحماية كرامة وحقوق اإلنسان .  زأو دوليا ألنو يعتبر جانب من تعزي

 

 

 



 الخاتمة

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة

المصادر والمراجع   

 



 المراجع المصادر و قائمة 

66 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 قائمة المراجع :  

 أوال / النصوص القانونية .

 الدولية : االتفاقيات

، يتضمن المصادقة  1991يوليو  20المؤرخ في  91/240مرسوم رئاسي رقم  -1
ية الشعبية عمى تبادل رسائل بين وزارة الشؤون الخارجية لمجميورية الجزائرية الديمقراط

ووزير الشؤون الخارجية لمجميورية التونسية ، بخصوص إقامة جميتي البمدين فوق تراب 
 .1991، سنة  36كل طرف ، ج ر ، العدد 

 النصوص التشريعية والتنظيمية : 

، يتضمن التعديل الدستوري ، ج ر  ،  2016مارس 06المؤرخ في  01-16قانون رقم 
 . 2016، سنة  14العدد 

فبراير  24الموافق لــ  1435ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  03-14نون رقم القا -
 2014 السنة،  16يتعمق بسندات ووثائق السفر ، ج ر ، العد  2014

يونيو  25الموافق لـــ  1429جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  11-08القانون  –
 . 2008سنة ،  36م، ج ر العدد  2008

ية المين بالبطاقة المتعمق ،  11/12/2006ي ف المؤرخ  06/454 رقم المرسوم 
 عمىية حرة مين أويا حرف ويا أصناع و ياتجار  نشاطاين يمارسون الذ لألجانب المسممة
  .2006 سنة  ، 80 ر،العدد ،ج يالوطن التراب

، سنة 43، ج ر العدد  19/07/2003المؤرخ في  251-03المرسوم الرئاسي رقم -
2003. 
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لقنصمية ، ، يتعمق بوظيفة ا 2002نوفمبر  26المؤرخ في  405-02مرسوم الرئاسي رقم ال -
 . 2002، سنة  79ج ر ع 

، المتعمق بكيفيات تسميم  30/05/1998المؤرخ في  16/1998القرار الوزاري المشترك  -
  بطاقة التاجر األجنبي.

منح وثائق السفر يحدد شروط  1997جانفي  4المؤرخ في  02-97المرسوم الرئاسي  -
 .1997 ، السنة  01 العدد الرسمية ، التي تسمميا وزارة الشؤون الخارجية ، ج ر 

 ، المتعمق ببطاقات اإلقامة. 12/01/1994المؤرخ في  94/01منشور وزاري رقم  -
، المتعمق بتحديد كيفيات منح جواز أو  25/12/1982المؤرخ في  82/510المرسوم -

 .1982، السنة  56معمال األجانب ج ر العدد رخصة العمل المؤقتة ل

، المتعمق بالزواج األجنبي  11/02/1980المؤرخ في  02/1980منشور وزاري رقم -  
 المشترك .

، عن وزارة الداخمية  المتضمنة تحديد  2019جويمية  15المؤرخة في  09تعميمة وزارية رقم  –
 شروط وكيفيات منح تأشيرة التسوية.

، عن وزارة الداخمية ، المتضمنة  2019أكتوبر  20المؤرخة في  25ية رقم تعميمة وزار  –
 تحديد شروط وكيفيات تمديد التأشيرة أو اإلقامة فوق التراب الوطني .

المتعمقة بحقوق الطابع لممقيم ، عن  22/02/2010المؤرخة في  680تعميمة وزارية رقم  -
 .األجنبي 
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 كـــتب / ال ثانيا

وش عمر باخشب ، أحكام الجنسية ومركز األجانب في مجمس التعاون الخميجي ، أحمد عش -
 . 1990ب الجامعة ، اإلسكندرية ، مؤسسة شبا

ورات جامعة دمشق  ، سوريا ، فؤاد شباط ، المركز القانوني لمألجانب في سوريا ، منش -
1986.  

 . 1963رية ، شمس الدين الوكيل ، ادروس في لقانون الدولي الخاص ، اإلسكند –

محند إسعاد ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الثاني ، القواعد المادية )ترجمة فائز أنجق( ،  –
  . 1989ديوان المطبوعات الجامعية 

اإلداري،  النظام في الحدود شرطة مراقبة مجال في الدولي ،التعاون النوري عبد صالح-
 . 2002 لرياض ،ا أكاديمية  نايف العربية  لمعموم األمنية ،

 2010 الجزائر، ،1 ط الوسيمة، مطبعة وعمال، عمما الخاص الدولي القانون زروتي، طيب –
. 
محمد سعادي ، القانون الدولي الخاص وتطبيقاتو في النظام القانوني الجزائري ، دار  –
 2009لخمدونية لمنشر والتوزيع ، ا

مبي الحقوقية ، ، ألجانب ،منشورات الححفيظة السيد الحداد ، المدخل إلى الجنسية ومركز ا
محمد الروبي ، إخراج األجانب من إقميم الدولة ، دراسة مقارنة ، دار  - 2010لبنان ، 

 2010النيضة العربية ، القاىرة ، 
محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي الخاص ، الموطن ومركز األجانب ، دار النيضة -

 .  373، ص  1968العربية ، مصر ، 

 . 2008محمد يوسف عمون ، القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، دار الثقافة ، األردن،  -  
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بن عبيدة عبد الحفيظ ، الجنسية ومركز األجانب في الفقو والتشريع الجزائري ، دار ىوما -
 . 2005لمنشر والتوزيع ، بوزريعة ، الجزائر ، 

 . 10ص . 2010 الجزائر، بمقيس، دار لألجانب، الجزائري مولود ديدان، القانون-
 رسائل الجامعية  / ال ثالثا

، طيبي أمقران حرية التنقل في النظام القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه، عموم في القانون  –
  2014/2015،  1جامعة الجزائر 

بعاد األجانب في مصر وفرنسا ،  –– قامة وا  رسالة مصطفى العدوي ، النظام القانوني لدخول وا 
 . 2003/2004دكتوراة ، جامعة مصر 

 الدولي القانون في الماستر شيادة لنيل تخرج مذكرة الجزائر، في األجانب مركز سميرة، سالمي
 . 2015/2016البويرة، جامعة الخاص،

إبراىيم صفر ، وثائق وسندات السفر في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة الماستر ،  –
 . 2015/2016قاصدي مرباح ورقمة ، ية خاصة ، جامعة تخصص عالقات دول

 الماستر شيادة لنيل مكممة بودشيشة آمنة ، وضع األجانب الوافدين إلى الجزائر، مذكرة –
 . 2014/2015أكاديمي ،  جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، 

ل بوجانة محمد ، معاممة األجانب في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر ، رسالة لني –
 . 2015/2016،  1ن خدة ، الجزائر الدكتوراة في القانون العام ، جامعة بن يوسف ب

أزرار عتيقة ، النظام القانوني لدخول وخروج األجانب من اإلقميم الجزائري ، مذكرة لنيل -
 .2017/2018اص ، جامعة البويرة ، شيادة الماستر في القانون ، تخصص قانون دولي خ

عة ام القانوني لألجانب في الجزائر ، مذكرة ماجيستر قانون خاص ، جامأحمد لحمر ، النظ-
 .2003أبو بكر بمقايد تممسان ـ
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سميرة عجيمي ، النظام القانونب إلبعاد وطرد األجانب في الجزائر ، مذكرة لنيل شيادة -
ماستر أكاديمي ، تخصص قانون إداري ، كمبة الحقوق  ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، 

2013  . 
عام، جامعة  قانون :الحقوق تخصص في الماستر شيادة لنيل مكممة زروالي، مذكرة ياسين -

 . 2019-.2018العربي بن مييدي أم البواقي ، 
محمد نذير برحمة ، اإلطار القانني لتشغيل األجانب في قانون العمل الجزائري ، مذكرة نيل  -

 . 2010لمقضاء ، شيادة المدرسة العميا لمقضاء، المدرسة العميا 
 ممتقيات / ال رابعا 

، ممتقى  11-08عبد الرحيم لنوار، الجزاءات الجنائية المترتبة عمى مخالفة أحكام القانون -
، جامعة قاصدي مرباح  2الجزائر ، ط يتنظيم العالقات الدجولية الخاصة ، مركز األجانب ف

 .  2012ورقمة ، 
القانون الجزائري ومواثيق حقوق اإلنسان ، يوم كرام محمد األخضر ، حقوق األجانب بين -

الجزائري ، جامعة  دراسي حول اإلشكاليات القانونية التي يطرحيا تواجد األجانب عمى اإلقميم
 . 2015ورقمة ، 

، ممتقى وطني حول تنظيم  11-08مراد بسعيد ، اإلبعاد والطرد إلى الحدود في ظل قانون -
 . 2010الجزائر ، جامعة ورقمة ،  حول العالقات الدولية الخاصة في

رضا ىميسي، الضمانات القانونية لألجنبي المعني باإلبعاد أو الطرد ، يوم دراسي حول  -
اإلشكاليات القانونية التي يطرحيا تواجد األجانب عمى اإلقميم الجزائري ، جامعة ورقمة ، 

2015 . 
في القانون الجزائري ، يوم دراسي نور الدين زرقون ، منازعات اإلبعاد اإلداري لألجانب  -

حول اإلشكاليات القانونية التي يطرحيا تواجد األجانب عمى اإلقميم الجزائري ، جامعة ورقمة ، 
2015.  

حول دور شرطة  ىطارق غالب ، اإلشكاالت القانونية الميدانية لعممية طرد األجانب ، ممتق -
 .2011،  بيقية الصومعة ، البميدةالحدود ، المدرسة التط
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الشريف شريفي ، طرد األجانب قراءة في قرار مجمس الدولة الجزائري ، ممتقى تنظيم  -
 . 2012، جامعة ورقمة ،  2العالقات الدولية الخاصة مركز األجانب ، الجزائر ، ط 

السايح بوساحية ، حق المجوء السياسي واألمن الداخمي ، ممتقى تنظيم العالقات الدولية  - 
 . 2012ط  مركز األجانب في الجزائر ، الخاصة ،

الدولية الخاصة ، عمر معمر خرشي ، وضعية عديمي الجنسية ، ممتقى تنظيم العالقات -
 . 2012جامعة ورقمة  2الجزائر ، ط  يمركز األجانب ف

 في الحدود شرطة ميام حول دراسي يوم الحدود، شرطة دور و ،األجانب ذياب لخضر -
 . 2013 الوطني ، أمن والية ورقمة، لألمن مةالعا المديرية الجزائر،

 ، ممتقى 11 / 08 القانون أحكام مخالفة عمى المترتبة الجنائية الجزاءات لنوار، الرحيم  عبد -
 .. 2012، ورقمة، ،جامعة 2 األجانب في الجزائر ط مركز الخاصة الدولية العالقات تنظيم

 تنظيم ممتقى ، 11-08 رقم القانون لخال من السرية اليجرة محاربة طايش، المالك عبد-
 . 2012 ورقمة، جامعة ، 2 الجزائر، ط في الخاصة، مركز األجانب الدولية العالقات

لتزامات العامل األجنبي ، ممتقى وطني حول تشغيل األجانب في   سميم عبد اهلل ،- حقوق وا 
 . 2013الجزائري ، جامعة مستغانم التشريع 

،  10-81و  11-08تشغيل األجانب في الجزائر وفق قانون  معاشو نبالي قظة ، شروط-
 .  2012، جامعة ورقمة ،  2ممتقى تنظيم العالقات الدولية الخاصة ، مركز األجانب ، ط

لحق األجانب فب ممارسة التجارة، ممتقى تنظيم  إلياس بوزيدي ، الضوابط القانونية الجزائرية -
 . 2012، جامعة ورقمة ،  2نب ، طالعالقات الدولية الخاصة ، مركز األجا

محمد أحميداتو، توظيف األشخاص األجانب في قطاع التعميم العالي والبحث العممي ،  -
 . 2012، جامعة ورقمة ،  2ممتقى تنظيم العالقات الدولية الخاصة ، مركز األجانب ، ط

ى وطني حول ممتق  بن عزوز بن صابر ، شروط تشغيل اليد العاممة األجنبية بالجزائر، -
 2013، جامعة مستغانم  تشغيل األجانب في التشريع الجزائري

 مقاالت / ال خامسا
توفيق مساح  وثائق وسندات السفر ، مجمة الشرطة ، المدرسة العميا لمشرطة شاطوناف ،  –

 . 2006الجزائر 
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،  86عبدون عبدان ، رفض دخول األجانب وتيريب المياجرين ، مجمة الشرطة ، العدد   -
 . 2010الجزائر،

شوريف يوسف ، اإلجراءات اإلدارية ألسموب الطرد واإلبعاد ، مجمة المستقبل الشرطة ، عدد  -
 .2009، الجزائر  81
عبد الحميد بمجعطيط ، اإلجراءات المتخذة إلبعاد وطرد األجنبي ، دراسية ميدانية حول ميام -

 . 2013قمة ، ة لمألمن الوطني بور شرطة الحدود ، المديرية العام
 األبحاث جيل مجمة ،"الجزائري القانون في االجنبي مركز" قناوي، نسيمة بكاري، رفيق محمد -

 . 2018 سبتمبر ، 28 العدد العممي، البحث جيل مركز القانونيةالمعمقة،
 مجمة الجزائر، في األجانب تنقل لحرية اإلداري االستعجال قاضي حماية" بمحيرش، سمير-

 . 2017 ديسمبر ، 05 العدد وسياسية، ةقانوني أبحاث
 
 

 مواقع اإللكترونية . / ال سابعا
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 03-01 مقدمة

 05 تمييديفصل 
األحكام التنظيمية المتعمقة بحركة األجنبي في التراب الوطني عمى الفصل األول : 

 ، 11-08قانون  ضوء
07-41 

 07 .التراب الوطني القواعد واإلجراءات المنظمة لدخول األجنبي إلى األول مبحثال
 08 شروط دخول األجنبي إلى التراب الوطنياألول   الوطلة

 09  : جواز السفرع األول الفز
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 25  نالمغادرة بقوة القانو الوطلة الثاًً : 
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 39 الفالعقوبات المطبقة عمى الشخص األجنبي المخ:  الفزع األول
 39 العقوبات المطبقة عمى الشخص مساعد األجنبي:  الفزع الثاًً

إلقامة وتشغيل األجنبي في الجزائر عمى ضوء  النظم القانونية   :الثاني الفصل
 .11-08قانون 

43-61 
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 ممخص المذكرة
، مستيمين ىذه الدراسة  11-08الدراسة إلى النظام القانوني لوجود الشخص األجنبي في الجزائر عمى منظور قانون  تم التطرق في ىذه

في االعتماد عمى تحميل ومناقشة اإلشكالية وذلك باعتماد خطة عل ى شكل فصمين ، تناولنا في الفصل األول إلى األحكام التنظيمية 
، حيث استنجتنا أن القانون الجزائري وضع قيود عمى حركة 11-08الوطني عمى ضوء القانون المتعمقة بحركة األجنبي في التراب 

األجنبي في الجزائر من خالل فرض إجراءات وشروط قانونية تنظم ذلك، كما أنو لسمطة الدولة في منع دخول  أي أجنبي ترى أنو 
في إنياء اإلقامة وذلك باتخاذ ضده ما يسمى بإجراء الطرد أو اإلبعاد يشكل خطر عمى النظام العام والسكينة العمومية ، كما ليا السمطة 

طبعا ذلك يكون من خالل أسباب تراىا السمطات المختصة تشكل خطر عمى النظام العام واألمن العام ، كما تطرقنا في الفصل الثاني 
، حيث أتضح من القانون أن لألجنبي الحرية في  11-08إلى النظم القانونية إلقامة وتشغيل األجنبي في الجزائر عمى ضوء قانون 

جراءات يتم إتباعيا حتى يتسنى لو الحصول عمى بطاقة اإلقامة من خالليا تسمح لو التنقل بكل حرية في  اإلقامة من خالل شروط وا 
 . اإلقميم الجزائري، وتمكينو من ممارسة نشاط ميني أو عمل مأجور وذلك بإتباع جممة من اإلجراءات والشروط

جممة من اإلجراءات  والعقوبات ضد ظاىرة اإلقامة الغير الشرعية  11-08أما من جانب الجزاءات فقد وضع القانون 
 والتشغيل الغير القانوني لألجنبي وكل من يساىم أو يساعده في ذلك.

 جواز السفر -3     التأشيرة    -2      األجنبي -1: الكممات المفتاحية
 .رخصة العمل المؤقتة -6   .11-08قانون  -5  خول، المغادرة(حركة األجنبي )الد4-

Summary 
In this study, the legal system of the presence of a foreigner in Algeria was examined from the 
perspective of Law 11-08, starting this study to rely on an analysis and discussion of the problem by 
adopting a plan under form of two chapters. In the first chapter, we dealt with the regulatory provisions 
relating to the movement of the foreigner on the national territory In the light of law 11-08, where we 
concluded that the Algerian law imposed restrictions on the movement of a foreigner in Algeria by 
imposing legal procedures and conditions regulating this, and that it is up to the State to prevent the 
entry of any foreigner whom it considers a threat to public order and public tranquility, because it has 
authority By terminating residence by taking against it what is called an eviction or expulsion 
procedure, it is of course for reasons that the competent authorities see as a threat to public order and 
to public security, as we mentioned in the second chapter of the legal systems of residence and 
employment of a foreigner in Algeria with regard to law 11-08, where It is clear from the law that a 
foreigner has the freedom to reside in conditions and procedures which are followed to enable him to 
obtain a residence permit allowing him to move freely in the Algerian region and to allow him to 
exercise a professional activity or to seek food. Or by following a set of procedures and conditions. 

With regard to sanctions, Law 11-08 sets out a number of procedures and sanctions against 
the phenomenon of illegal residence and illegal employment of a foreigner and any person who 
contributes to it or assists it. 

Keywords: 1- foreigner 2- visa 3- passport 
4- The movement from abroad (entry, departure) 5- Law 08-11. 6- Temporary work permit. 


